Výstavba a rekonstrukce chodníků v Dolním Jelení
Město Horní Jelení získalo dotaci na projekt s názvem
„ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V DOLNÍM JELENÍ VÝSTAVBOU A REKONSTRUKCÍ CHODNÍKŮ“
Stručný popis projektu
Projekt řeší v současné době nízkou bezpečnost chodců a s nimi spojených motoristů podél silnice III.
třídy III/3058. Jedná se o hlavní tranzitní silnici přes obci vedoucí od Horního Jelení směrem na Choceň
či směrem na Čermnou nad Orlicí. Nízká bezpečnost je zde zapříčiněna nekvalitním stávajícím
chodníkem v Dolním Jelení a především nedostatečným pokrytím chodníků v této obci. V Dolním Jelení
se nachází části, kde zcela chybí chodník, tudíž chodci jsou nuceni k pohybu využívat krajnice místní
komunikace, což je nebezpečné pro všechny účastníky silničního provozu - chodce i řidiče osobních či
nákladních motorových vozidel. V rámci projektu dojde k nové výstavbě a rekonstrukci chodníků
v celkové délce 925,83 m, tj. 926 m. Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v
obci Dolní Jelení a zároveň k zajištění bezbariérovosti obce.
Cíle projektu
Cílem překládaného projektu je zvýšení bezpečnosti chodců v Dolním Jelení. Ke zvýšení bezpečnosti
dojde na území celé obce Dolní Jelení, neboť projekt představuje komplexní řešení bezpečného pohybu
chodců v obci. Současný stav chodníků v této sídelní jednotce je nedostačující a nesplňuje již požadavky
pro bezpečný pohyb chodců. Navíc v části této sídelní jednotky chybí chodník, tudíž chodci jsou povinni
k pohybu v této části využívat krajnice místní komunikace, což je nebezpečné pro všechny účastníky
silničního provozu - jak chodce, tak řidiče osobních či nákladních motorových vozidel. V rámci
předkládaného projektu bude možné dojít ke každé nemovitosti v obci buď po chodníku nebo po
vedlejší místní komunikaci. Podél silnice III. třídy, kde dochází k vyšší intenzitě dopravy, bude zřízen
chodník po obou stranách komunikace - až do úrovně první či poslední nemovitosti v obci. Výjimkou je
část obce, kde je zřízena vedlejší místní komunikace za účelem bezpečného pohybu chodců, tudíž není
nutné budovat v tomto místě nový chodník.
Termín realizace projektu
Termín realizace projektu je od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2020. V průběhu letních měsíců bude uskutečněno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Projekt bude realizován ve 3 etapách:
-

Etapa č. 1 – rekonstrukce chodníku o délce 346,34 metrů (1. 5. 2019 – 31. 10. 2019)
Etapa č. 2 – rekonstrukce chodníků o délce 169,91 metrů (1. 11. 2019 – 30. 4. 2020)
Etapa č. 3 – rekonstrukce chodníků o délce 110 metrů a nová výstavba chodníku o délce
299,58 metrů (1. 5. 2020 – 31. 10. 2020)

Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného
regionální operačního programu.

