Byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci chodníků u mateřské školy
Dnem 12.03.2019 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci chodníků u mateřské školy
v Kunovicích. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků z betonové zámkové dlažby na ul. Lidická a
ul. Mládežnická se zaměřením na bezbariérové řešení pěší dopravy, bezpečné přecházení pro chodce
a požadavky pro osoby tělesně postižené.
Stavební práce jsou řešeny v rámci projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY UL. LIDICKÁ, MLÁDEŽNICKÁ
– KUNOVICE, na který podalo město Kunovice v minulém roce žádost o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu - UDRŽITELNÁ DOPRAVA- INTEGROVANÉ PROJEKTY – SC 4.1, číslo
žádosti: CZ. 06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008151.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
1. SO 101 CHODNÍK ul. LIDICKÁ: chodník v úseku od autobusové zastávky na ul. Lidická po ulici
Mládežnická v délce cca 60 m
2. SO 102 CHODNÍK ul. MLÁDEŽNICKÁ: chodník na ul. Mládežnická, od ul. Lidická po ulici Obecní
s napojením na ul. V Humnech
3. SO 103 Parkoviště: nové parkoviště u mateřské školy
V rámci akce dojde k rozšíření místní komunikace a k obnově povrchu vozovky v návaznosti na
rekonstrukci kanalizace a vodovodu, která této akci bezprostředně předcházela.
Harmonogram výstavby a omezení dopravy:
Předpokládaná lhůta výstavby je do 6 kalendářních měsíců od zahájení stavby, přičemž stavba je
členěna na 2 etapy:
1. etapa: březen – duben 2019: realizace stavebních objektů SO 103 a SO 102 v úseku ul.
Mládežnická od ul. Obecní po ul. V Humnech

2. etapa: květen - červen 2019: realizace stavebních objektů SO 102 a SO 101 v úseku ul.
Mládežnická od ul. V Humnech po ul. Lidická a chodník na ul. Lidická

Schéma objízdných tras:

Projektant stavby: společnost UH IPON, s.r.o., Pod Valy 314, 686 04 Kunovice, IČO 25589164 jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby BEZBARIÉROVÉ
CHODNÍKY UL. LIDICKÁ, MLÁDEŽNICKÁ – KUNOVICE z 08/2018, v návaznosti na PD DSP z 01/2018.
Zhotovitel díla: společnost SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, 687 12 Bílovice, IČ:
25513141.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně DPH je 3,3 mil. Kč.

