Důvodová zpráva
1.

Název problému a jeho charakteristika

Město Plzeň podává každoročně žádost o poskytnutí příspěvku na výstavbu či opravu
cyklistické stezky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a bývá
v těchto žádostech většinou úspěšné. Forma poskytované podpory je upřesněna v
Pravidlech, pro rok 2012 mohou obce jako vlastníci cyklistické stezky žádat o dotaci
v maximální výši 65% skutečně vynaložených uznatelných nákladů stavební části při
výstavbě nebo na údržbu cyklistické stezky, případně její části realizované v roce
2012. Žádost o příspěvek se všemi povinnými přílohami je nutno podat do 16. 3.
2012.
V letošním roce se na městě připravovaly dvě žádosti vhodné pro tento dotační titul,
přičemž podat může město pouze jednu. Přednost byla původně dána projektu
„Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov“, který byl nákladnější a možná
dotace by činila až 10 673 tis. Kč, spolufinancování by zajišťoval Městský obvod
Plzeň 2 – Slovany. Pro tento projekt však nebylo možno zajistit stavební povolení
s nabytím právní moci do termínu podání žádosti, proto tento projekt nemůže být letos
podán. Částečně tuto možnost již řešilo usnesení RMP č. 330 z 23.2.2012.
V letošním roce bude tedy podána žádost na akci „Oprava stezky v Gerské ulici“
připravená SVS MP.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Cílem akce „Oprava stezky v Gerské ulici“ je vytvořit podmínky pro provoz cyklistů
a chodců podél rušné komunikace. Stezka bude využívána pro cílové jízdy cyklistů do
zaměstnání a škol v sídlištích Lochotín a Košutka či jako výpadovka z centra města.
Současně bude sloužit pro bezbariérové užívání.
Stávající stezka má značně poškozený povrch, který snižuje bezpečnost jízdy cyklistů.
Nový povrch bude tvořen asfaltovým kobercem, šířka stezky se nezmění (3,75m),
délka opravovaného úseku je cca 260 m. Stezka pro chodce a cyklisty se společným
provozem podél Gerské ulice je součástí intravilánové stezky propojující centrum
města a největší plzeňské sídliště Lochotín – viz příloha č. 1 - Mapky. Stezka je
vedena podél silnice III. třídy, na kterou je svedena veškerá doprava ze silnice I. třídy
I/20 (tento úsek Gerské ulice má být převeden pod silnice I. třídy).
Město Plzeň má od roku 2001 Generel cyklistických tras schválený Radou města
Plzně. V letech 2005 a 2009 proběhla aktualizace tohoto generelu. Stezka podél
Gerské ulice je součástí Generelu cyklistických tras města Plzně .
S realizací této akce se v případě podpory z dotace SFDI počítá v roce 2012.
3.

Předpokládaný cílový stav

Město Plzeň získá podporu z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce
2012.
4.

Navrhované varianty řešení

Je navrhována jediná varianta, a to požádat o příspěvek SFDI za podmínek
stanovených fondem.
5.

Doporučená varianta řešení

Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.
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6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Náklady akce „Oprava stezky v Gerské ulici“ jsou předběžně odhadnuty takto:
celkové rozpočtové náklady stavby vč. DPH ............................. 1 440 tis. Kč,
celkové uznatelné rozpočtové náklady stavby vč. DPH ............. 1 433 tis. Kč,
dotace (max. 65% z uznatelných nákladů akce)............................. 931 tis. Kč,
vlastní zdroje (min. 35% z uznat. nákladů akce + neuzn. nákl.) .... 509 tis. Kč.
z rozpočtu MP
7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Termín podání žádosti o příspěvek na SFDI je do 16. března 2012.
Zodpovídá: Ing. Složil, vedoucí FIN, technické podklady pro podání žádosti zajišťuje
SVSMP.
8.

Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s
tímto návrhem souvisejí

nejsou
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Po dobu 8-ti let po ukončení akce, na kterou bude poskytnut příspěvek SFDI,
nepřevede žadatel majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví
třetích subjektů, ani jej jinak úplatně nezcizí, ani nepřenechá do úplatného užívání
třetím subjektům a následně zajistí jeho trvalé veřejné bezplatné užívání.

Přílohy:
Příloha č. 1 Mapky k akci „Oprava stezky v Gerské ulici“
Další přílohy:
▪ Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek pro rok 2012
▪ Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI
Dokumenty jsou uveřejněny na internetové stránce www.sfdi.cz a dále jsou
k nahlédnutí u vedoucího odboru financování a rozpočtu.
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