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Důvodová zpráva
Schválení investičního záměru přípravy a realizace akce Stavební úpravy ul. Březová
v Karviné-Ráji
V souladu s článkem 5, odstavcem 5.4, Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné
předkládáme návrh na schválení záměru realizovat rozpočtovou akci „Stavební úpravy ul. Březová
v Karviné-Ráji“
Dopravní situace na ul. Březové v Karviné-Ráji je jednou z nejnebezpečnějších v intravilánu města.
Důvodem je skutečnost, že díky absenci podélného chodníku podél této místní komunikace, vstupují
obyvatelé přilehlých bytových domů z vchodů přímo do vozovky. Zároveň je zde akutní nedostatek
parkovacích míst, stanovišť na směsný a tříděný komunální odpad, přestárlé a nebezpečné dřeviny
(břízy).
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné zadal v roce 2017 zpracování variantní urbanisticko –
architektonické studie. Jejím cílem bylo předložit návrhy, které jednak odstraní výše uvedenou dopravní
závadu a zároveň umožní kultivované bydlení v této lokalitě.
Navržená varianta (viz příloha č. 01 důvodové zprávy) počítá s přesunutím vozovky dál od bytových
domů, čímž vznikne prostor pro vybudování páteřního podélného chodníku, na který budou navazovat
jednotlivé parkovací plochy a stanoviště pro směsný a tříděný komunální odpad. Předpokládá se
zvýšení kapacity parkovacích stání ze současných 117 na 160 parkovacích míst. V jednání je převod
pozemku MSK do majetku SMK (u křižovatky ulic Březové a Víta Nejedlého), na kterém bude možno
vybudovat dalších 28 parkovacích míst. Realizace tohoto záměru mimo jiné předpokládá nutnost
přeložek dotčené technické infrastruktury, vybudování nového pouličního osvětlení, úpravu stávajícího
odvodnění zpevněných ploch rozsáhlé kácení a provedení náhradní výsadby.
Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
předpoklad je cca 100 mil. Kč.
Pro spolufinancování bude hledán vhodný dotační titul.
Rada města Karviné, usnesením č. 4606 ze dne 09. 04. 2018, doporučila Zastupitelstvu města Karviné
schválit záměr a zahájit přípravu a následnou realizaci akce uváděné pod názvem „Stavební úpravy ul.
Březová v Karviné-Ráji“.
Stanovisko odboru
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, na základě doporučení Rady města Karviné, doporučuje
schválit záměr realizovat rozpočtovou akci o názvu „Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji“.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
Předpokládáme, bez znalostí podrobných informací, že náklady na akci budou činit cca 100 mil. Kč.
Upřesnění finančních nákladů na realizaci stavby akce „Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji“
bude známo po zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Realizační náklady budou
známy až po zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Stavební úpravy ul. Březová v KarvinéRáji“, a to dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Konečná cena
bude známa až po ukončení realizace.
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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