DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Zařazení akce „Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně – část I. – Reigrova,
Dominikánská“ do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru investic.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Projekt je zaměřen na rekonstrukci dvou ulic v centru města. V rámci projektu dojde
k návratu historického vzhledu centra města a tím se významně zvýší atraktivita tohoto
prostoru. Projekt je součástí indikativního seznamu Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň
– Evropské hlavní město kultury.
Riegrova ulice
Projekt řeší celkovou rekonstrukci ulice. Komunikace je navržena v celé délce jako pěší zóna
a rekonstrukce je vyvolána především snahou o zlepšení podmínek pro chodce a ostatní
aktivity patřící a oživující tuto část města. Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch uvedené
ulice v celé délce, včetně křižovatky s ulicí Sedláčkovou (žulová dlažba na komunikaci,
plzeňské desky na chodníku), rekonstrukci nevyhovující staré kanalizace včetně přípojek,
rekonstrukci stávajícího osvětlení (historizující lampy na sloupech) a v rámci stavby budou
uloženy chráničky pro optické kabely městské sítě a propojení stávajících tras.
Dominikánská ulice
Projekt řeší celkovou rekonstrukci v úseku mezi ulicí Veleslavínova a ulicí Sady 5. Května.
Území se využívá jako jednosměrná komunikace s parkováním po obou stranách. Jedná se o
rekonstrukci komunikace včetně chodníků, rekonstrukci kanalizace, vodovodu a veřejného
osvětlení.
Usnesením ZMP č. 76 ze dne 13. 3. 2014 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt
„Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně – část I. – Reigrova, Dominikánská“.
Dále tímto usnesením bylo schváleno předfinancování a spolufinancování projektu z Fondu
města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů. Usnesením ZMP č. 31 ze dne 30. 1.
2014 byla mimo jiné schválena výjimka z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
za účelem financování této akce i v případě, že nebude poskytnuta dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad. Dále bylo schváleno, že pokud před ukončením
zadávacího řízení bude zřejmé, že nebude vydáno kladné usnesení Regionální rady
soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, a to s výší dotace alespoň 70 % z ceny za dílo, bude toto ze strany zadavatele
považováno za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v
zadávacím řízení.“
Vzhledem k tomu, že 24. 4. 2014 bylo vydáno na výše zmíněnou akci Oznámení o schválení
projektu k financování (doručeno 25. 4. 2014), dochází tímto návrhem usnesení k zařazení do
realizace akce „Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně – část I. – Reigrova,
Dominikánská“ do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru investic s tím, že budou
použity finanční prostředky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 12 000
tis. Kč

3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Dle bodu II návrhu usnesení.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Dle bodu II návrhu usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Navrhovaná varianta je jediná.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Dle bodu II návrhu usnesení.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení ZMP č. 31 ze dne 30. 1. 2014
Usnesení ZMP č. 76 ze dne 13. 3. 2014
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nešetří se.
10.

Přílo hy

Příloha č. 1 – Oznámení o schválení projektu k financování
Příloha č. 2 – Usnesení ZMP č. 31 ze dne 30. 1. 2014
Příloha č. 3 – Usnesení ZMP č. 76 ze dne 13. 3. 2014

