Dostupná hranice

Název projektu / Tituł projektu: Dostupná hranice / Dostępna granica
Registrační číslo projektu (evidenční číslo): PL.3.22/1.1.00/14.04222
Partneři projektu: město Jastrzębie-Zdrój
Celkové náklady projektu: 714 785,53 EUR (238 206,87 EUR – statutární město Karviná,
476 578,66 EUR – město Jastrzębie-Zdrój)
Celkové způsobilé náklady projektu: 637 540,24 EUR (196 794,34 EUR – statutární město
Karviná, 440 745,90 EUR – město Jastrzębie-Zdrój)
Výše dotace – příspěvek ERDF: 541 909,19 EUR (167 275,18 EUR – statutární město
Karviná, 374 634,01 EUR – město Jastrzębie-Zdrój)
Výše dotace – příspěvek ze státního rozpočtu: 9 839,71 EUR – statutární město Karviná
Doba realizace: 04/2014–08/2015
Dotační titul:
Projekt „Dostupná hranice“, registrační číslo projektu: PL.3.22/1.1.00/14.04222,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.
Projekt „Dostępna granica“, Numer rejestracyjny projektu: PL.3.22/1.1.00/14.04222,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007-2013.

Projektové aktivity
Projekt "Dostupná hranice" je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Jedná se o společný česko-polský
projekt měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój. Cílem projektu je zlepšení stavu infrastruktury a
zvýšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraničí. Náplní projektu na straně
statutárního města Karviné je: rekonstrukce komunikace a parkovacích stání na ulici Božkova
v Karviné-Ráji, rekonstrukce parkoviště na ulici Březová v Karviné-Ráji, účast zástupců
Karviné na tiskové konferenci v Jastrzębie-Zdroju a povinná publicita. Město Jastrzębie-Zdrój
v rámci projektu zrealizuje následující: rekonstrukce a rozšíření okresní silnice ul. Komuny
Paryskiej, stavba nových a rekonstrukce již existujících chodníků, stavba dvou autobusových
zálivů na ul. Komuny Paryskiej a rekonstrukce již existujících zálivů a chodníku spolu se
sjezdy na ul. Ranoszka, rekonstrukce sjezdů k nemovitostem a připojení k existujícímu
komunikačnímu systému, odvodnění jízdního pruhu po celé délce rekonstruované
komunikace, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení, rekonstrukce křižovatky s ulicemi

Ranoszka a Wyszńskiego, technické telekomunikační práce, elektroinstalační práce
související s rekonstrukcí vrchního vedení NN a rekonstrukcí kabalového vedení NN,
organizace tiskové konference v Jastrzębiu-Zdroju a povinná publicita.
Započaly stavební práce
V listopadu 2014 započaly stavební práce na ulici Božkova a na parkovišti na ulici Březová v
Karviné-Ráji. Stavební práce potrvají několik měsíců.
Stavební práce byly dokončeny
V dubnu 2015 byly dokončeny stavební práce na ulici Božkova a na parkovišti na ulici
Březová v Karviné-Ráji. Na ulici Božkova byla rekonstruována silnice a parkovací stání a na
ulici Březová parkoviště.
Tisková konference na zakončení projektu
Dne 18.08.2015 proběhla v Jastrzębie-Zdroju tisková konference, která zakončila projekt.
Konference se zúčastnili zástupci obou partnerských měst projektu a veřejnosti byly
prezentovány jednotlivé aktivity projektu.

