Město Náchod
příklad dobré praxe

Rekonstrukce autobusového nádraží
• realizace 15. 8. 2013–30. 6. 2014
• zhotovitel M‐SILNICE a. s., veřejné zakázky se zúčastnilo 14 stavebních
společností z celé ČR
• celkové náklady 34,6 mil. Kč, cena dle projektu cca 60 mil. Kč
• projekt byl spolufinancován z EU ‐ Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši
3,5 mil. Kč

• příprava více než rok, náročné z důvodu koordinace prací s navazujícími projekty
ČD a ŘSD
• ČD navázaly rekonstrukcí nádraží vlakového
• ŘSD ČR investorem navazující rekonstrukce kruhové křižovatky u Itálie
• cílem spolupráce s ČD ‐ zajistit pro cestující vznik jednoho společného terminálu,
v rámci kterého je možné přejít suchou nohou z vlaku do autobusu a opačně
• 10 odjezdových stání a 4 stání příjezdová a pro místní dopravu, všechna
zastřešena s přímou návazností na drážní budovu a perony ČD
• cílem spolupráce s ŘSD ČR ‐ zlepšení dopravy v Náchodě
• souběžně i rekonstrukce a rozšíření parku před nádražím oddělující tento prostor
od ulice Kladské – celkové náklady 250 tis. Kč (dotace ve výši 75% prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí)
• Titul v kategorii STAVBA ROKU
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014

Pražská I. a II. etapa
• rekonstrukce chodníků, autobusových zastávek, výstavba nových cyklistických pruhů,
rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu, výstavba zárubní zdi, sadové
úpravy
• projektová příprava současně pro obě akce
• náklady I. etapa ‐ 10,5 mil. Kč vč. DPH, dotace IROP (18. výzva Podpora bezpečnosti
dopravy a cyklodopravy) 9,2 mil. Kč, realizace červenec 2016–květen 2017
• náklady II. etapa ‐ 37,5 mil. Kč vč. DPH, dotace IROP (72. výzva Cyklodoprava) 18 mil. Kč,
realizace 04/2017‐07/2018

• Před (Pražská II. etapa)

• Po (Pražská II. etapa)

Železniční most a propojovací komunikace
• 2 projekty:
‐ železniční most v km 59,648 (podjezd) – stavba SŽDC
‐ propojení ulic Raisova – Parkány (komunikace) – stavba města Náchoda
• 09/2018–08/2019, oficiální předání mostu březen 2020 (ukončení revitalizace trati
Týniště‐Meziměstí), realizace komunikace 11/2018–06/2019
• celkové náklady 18,7 mil. Kč, příspěvek ze SFDI „Křížení komunikací“ 11,4 mil. Kč

Před

Po

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě
• projektové práce začaly již v roce 2014, stavební práce 06/2018–04/2019
• náklady cca 23 mil. Kč vč. DPH, trojice dotačních titulů v celkové výši 17 mil. Kč:
• Evropský fond pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím
IROP ‐ 9,5 mil. Kč (žádost podána 2016)
• Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2017, MV ČR ‐ generálním
ředitelství HZS ČR ‐ 4,5 mil. Kč (žádost podána 2016)
• Královéhradecký kraj (Program „Zvýšení akceschopnosti jednotek požární
ochrany“, Dotace na individuální účel – jednorázové akce) ‐ 3 mil. Kč (žádost
podána 2017)

Před

Po

Rekonstrukce stadionu Hamra
• stavební náklady 35,8 mil. Kč vč. DPH, dotace MŠMT (Podpora materiálně
technické základny sportu) ‐ 15 mil. Kč
• realizace 07/2016–05/2017
• běžecký ovál, sprinterská rovinka s umělým polyuretanovým povrchem,
povrchová úprava stadionu má certifikát IAAF, sektory pro skok vysoký, skok o
tyči, hod oštěpem, hod diskem, vrh koulí, skok daleký, fotbalové hřiště s přírodním
travnatým povrchem
• drenáže, automatický závlahový systém, umělé osvětlení a oplocení
• samostatná akce ‐ výstavba tribuny pro 680 diváků
• realizace od března do června 2018,
• náklady 9,4 mil. Kč vč. DPH

Rekonstrukce stadionu Hamra

• Před

Před

Po

Kruhový objezd U Čedoku
• realizace projektu 7. 7. 2015–23. 11. 2015
• projekční kancelář Ing. Šír ‐ projektování DS a.s. Hradec Králové,
projektová příprava od roku 2013
• zhotovitel M ‐ SILNICE, a. s. Pardubice a Sovis CZ, a. s., Hradec Králové
• původní nevyhovující kruhový objezd byl zvětšen a rozšířen
o 2 bypassy, současně upraveny i opěrné zdi, kanalizace, chodníky,
osvětlení, ostrůvky pro pěší
a dopravní značení
• náklady ‐ 35 mil. Kč
• investorem ŘSD HK a město Náchod

CZ‐PL projekt
Naučná stezka Evropským městem Náchod‐Kudowa Zdrój
• dotační prostředky prostřednictvím programu Interreg V‐A ČR–PL
• výchozím bodem naučné stezky na české straně a zároveň jednou z investičních
částí projektu je Park u města Prahy v Náchodě
• PD v roce 2015, žádost o dotaci byla předložena 2016, realizace 2017 a 2018
• náklady ‐ 4,5 mil. Kč,
‐ dotace 85% z Evropského fondu
pro regionální rozvoj
‐ 5% ze státního rozpočtu ČR

CZ – PL projekt
Aqua Mineralis Glacensis
• dotační prostředky prostřednictvím programu Interreg V‐A ČR–PL
• žádost o dotaci 2016, realizace od roku 2017, dokončení 04/2020
• hlavní investicí v Náchodě a zároveň jednou z investic projektu je zhotovení
repliky objektu č. 129 tzv. „Malých lázní v Bělovsi“
• PD 2015, náklady 14,7 mil. Kč, výše podpory z Evropského fondu pro regionální
rozvoj i podpora ze státního rozpočtu ČR stejná jako u předchozí investiční akce

Před

Foto ke 14.11.2019

V letech 2010–2019 investice ve městě ve výši cca 2 miliardy Kč v součtu všech
zdrojů (EU, stát, kraj, město – 1/3 objemu), to vše při nulové dluhové službě!

Děkuji za pozornost
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