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Schválení projektu „Regenerace veřejných ploch vnitrobloku obytných 

domů Riegrova – Sokolovská, Svitavy“  
 

Důvodová zpráva: 

 
Město vychází vstříc požadavkům obyvatel obytných domů na ulicích Riegrova a Sokolovská 

na úpravu jejich společného vnitrobloku. V současné době je připravena projektová dokumentace 

a dokončeno stavební řízení. Předmětem projektové dokumentace je návrh parkoviště a 

kontejnerového stání, veřejného osvětlení a sadových úprav. Parkoviště je umístěno uvnitř 

vnitrobloku, v co největší možné vzdálenosti od bytových domů 1420 a 1421. Parkoviště bude mít 

kapacitu 22 parkovacích stání. Z toho dvě parkovací stání budou vyhrazena pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Na plochu parkoviště budou navazovat chodníky, které budou 

napojeny na zadní vstupy bytových domů. Příjezd na parkoviště bude z ul. Riegrova. Kolem tohoto 

příjezdu je navržen chodník. Přibližně ve stejném místě, kde byla původně plocha pro kontejnery, je 

navrženo kontejnerové stání pro 4 kontejnery na komunální odpad. Ze sadových úprav je podstatné 

odclonění sousedního volejbalového hřiště habrovým plůtkem, oddělení parkoviště od obytných 

domů nízkými keři, provedení terénních modelací s půdou pokryvnými rostlinami a výsadba 

solitérních stromů a keřů. Celkové předpokládané náklady akce činí 3,4 mil. Kč.   

Projekt bude realizován v případě úspěchu žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích spravovaného Státním fondem rozvoje bydlení. Dotace činí 50% 

z uznatelných nákladů akce. 

 

Přílohy: výkres koordinační situace stavby a situační výkres výsadeb  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) projekt s názvem „Regenerace veřejných ploch vnitrobloku obytných domů 

Riegrova – Sokolovská“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších přepisů. 

b) dofinancování projektu s názvem „Regenerace veřejných ploch vnitrobloku 

obytných domů Riegrova – Sokolovská“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění 

pozdějších přepisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných nákladů a 

plné výši nákladů neuznatelných.  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 


