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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  9         dne 15.04.2019                                   OISM091908R 

Bezbariérové trasy města Milevska – rozšíření záměru 

 

Důvodová zpráva 

 

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlásil výzvu pro rok 

2019 na předkládání záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny (dále jen Program mobility). Cílem záměru je budování ucelených 

bezbariérových tras včetně bezbariérové přístupnosti veřejných objektů na těchto trasách 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto záměry je nutné předložit do 

30.04.2019. Město Milevsko se Programu mobility účastní od roku 2007, kdy jsme podali první 

záměr na vybudování bezbariérových tras a následně jsme v roce 2009 a 2015 podávali záměry 

na rozšíření tras. Za pomoci dotačních prostředků z tohoto programu bylo zrekonstruováno a 

vybudováno 7 km chodníků, vybudovány dva nové výtahy (2. ZŠ a budova čp.6), byl 

zrekonstruován výtah v budově polikliniky, upraven vstup do objektu DPS Libušina včetně 

automaticky otevíraných dveří. Doposud město investovalo do těchto akcí 18,5 mil. Kč a 

získalo finanční prostředky ve výši 9,5 mil. Kč. V současné době připravujeme záměr na 

rozšíření tras, který se skládá z projektu rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní a Sažinova, 

projektu již podaného do Státního fondu dopravní infrastruktury a dále v ulici Libušina 

připravujeme odstranění bariér v budově DPS, spočívající v rekonstrukci osobního výtahu a 

stavební úpravě bezbariérového WC. 

Abychom pro úpravy v objektu DPS získali finanční podporu je nutné nejdříve podat záměr do 

Programu mobility a teprve po jeho schválení žádat o dotační prostředky. Časově to znamená, 

že v dubnu 2019 se podá záměr do Programu mobility a v případě jeho schválení by byla 

podána na začátku roku 2020 žádost o dotaci poskytovateli dotace, v tomto případě 

Ministerstvo pro místní rozvoj, program Odstraňování bariér v budovách DPS, možnost získání 

50% dotace.  

 

Projektová dokumentace potřebná k podání záměru do Programu mobility a následné realizaci 

akce byla zadána, v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Milevskem, projekční kanceláři Ing. Petr Černý, který již má zkušenosti s programem mobility 

a jeho specifickými požadavky na vypracování projektové dokumentace. Za zpracování 

projektové dokumentace včetně požadovaných vyjádření dotčených orgánů nabídl cenu ve výši 

30 250,- Kč včetně DPH. 
Předpokládané celkové náklady na realizaci akce jsou ve výši 1 650 tis. Kč a předpokládaná 

dotace ve výši 50% ze způsobilých výdajů potom činí 825 tis. Kč. 

 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Jaroslava Procházková, 08.04.2019 


