Úprava autobusových zastávek hromadné dopravy v Černošicích
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

•
•
•

úprava stávajících autobusových zastávek a výstavba nových
žádost o příspěvek z prostředků ROP Střední Čechy zajišťoval Svazek obcí – Region
Dolní Berounka, jehož je město Černošice členem a prostřednictvím něhož se účastní
předmětné výzvy.
Žádost o příspěvek podána dne 31. 3. 201 dle výzvy č. 64 (prioritní osa 15.1.
doprava, oblast podpory 1.2. udržitelné formy veřejné dopravy – zastávky a
terminály)

Stručný popis projektu:

Jedná se o úpravu stávajících autobusových zastávek a výstavbu nových. Celkem bude
v rámci předmětného projektu upraveno 7 autobusových zastávek na území města
Černošice. U některých autobusových zastávek dojde pouze k osazení
zastávkového přístřešku, lavičky, koše a označníku. U některých bude upravena i
nástupní plocha, přístupový chodník a dojde k vytvoření nového autobusového
zálivu. Bližší informace o jednotlivých zastávkách jsou uvedeny pod odkazem
detailní popis.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS 2 Střední Čechy, operační program CZ.1.15, výzva č. 64
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Předpokládané náklady celkem:
z toho:
administrativní náklady projektu
mapy, tabulky, plochy pro jízdní řády
stavby autobusových zastávek
požadovaný příspěvek (72,5 % ze způsobilých výdajů):
spoluúčast města (27,5 %)

2 537 896,- Kč
372 047,-- Kč
37 600,--Kč
2 128 249,- Kč
1 839 975,- Kč
697 921,- Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín realizace stavby rok 2012.

Detailní popis navrhovaných autobusových zastávek:

Všechny zastávky jsou dle projektové dokumentace vybaveny: novým přístřeškem (s bočnicemi, bez
bočnic), lavičkou, nástěnkou novým označníkem, který obsahuje informaci o linkách, jízdních řádech a
je vybaven odpadkovým košem. Všechny navrhované zastávky jsou obsluhovány autobusy do
maximální délky 12 m. Nejsou zde provozovány kloubové autobusy a jejich využití zde není
předpokládáno. Stavební úpravy jednotlivých zastávek se liší dle prostorových možností a stavu
stávající zastávky:

SO 01 - zastávka Černošice, Mokropsy, železniční stanice.

na pozemku PK 729/2 dosud zapsán na LV č. 2628, uzavřena darovací smlouva, podán návrh na
vklad vlastnického práva a z části na pozemku PK 137/2, který je zapsán na LV č. 10001 ve
vlastnictví města Černošice.
Označník je umístěn na stávající chodník, vytvoření plnohodnotného zastávkového zálivu není
navrženo z důvodu nízkých intenzit dopravy a prostorových omezení. Přístřešek je umístěn do
stávající zeleně. Chodník má dostatečný rozměr pro cestující. Rozměr přístřešku je navržen 4,2 x 1,9
m a je navržen s bočnicemi. Délka zastávky je navržena 12 m. Plocha nového chodníku pro umístění
přístřešku je navržena 7 m2. Stavební úpravy stávajících chodníků a vozovek nejsou v rámci tohoto
projektu navrženy.
SO 02 - zastávka Černošice, Dr. Jánského.
na pozemku PK 729/2 dosud zapsán na LV č. 2628, uzavřena darovací smlouva, podán návrh na
vklad vlastnického práva.
Označník a přístřešek jsou umístěny na stávající chodník, vytvoření plnohodnotného zastávkového
zálivu a rozšíření chodníku není možné z prostorových důvodů - oplocené pozemky. Rozměr
přístřešku je navržen 4,2 x 1,5 m a je navržen bez bočnic z prostorových důvodů. Délka zastávky je
navržena 12 m. Stavební úpravy nejsou v rámci tohoto projektu navrženy.
SO 03 - zastávka Černošice, Vráž U transformátoru, směr Praha.
na pozemku č.parc. 6169/3, který je zapsán na LV č. 10001 ve vlastnictví města Černošice –a
z části přístupovým chodníkem zasahuje na pozemek PK 717/1 zapsán na LV č. 2628 ve vlastnictví
Středočeského kraje (SÚS) –právo k umístění a provedení stavby na tomto pozemku je dokládáno
smlouvou o právu provést stavbu.
Označník a přístřešek jsou umístěny na stávající chodník, stávající čekárna bude odstraněna.
Přístřešek je umístěn částečně do stávající zeleně. Chodník má dostatečný rozměr pro cestující.
Rozměr přístřešku je navržen 4,2 x 1,9 m a je navržen se zkrácenými bočnicemi. Délka zastávky je
navržena 12 m. Plocha nového chodníku pro umístění přístřešku je navržena 19 m2. Stavební úpravy
stávajících chodníků a vozovek nejsou v rámci tohoto projektu navrženy.
SO 04 - zastávka Černošice, Vráž samoobsluha, směr Dobřichovice.
na pozemku PK 717/1 zapsán na LV č. 2628 ve vlastnictví Středočeského kraje (SÚS) –právo
k umístění a provedení stavby na tomto pozemku je dokládáno smlouvou o právu provést stavbu.
Označník a přístřešek jsou umístěny na stávající chodník, vytvoření plnohodnotného zastávkového
zálivu je navrženo v rámci rekonstrukce silnice II/115. Tato zastávka je navržena ve zcela nové
poloze, důvodem je zvýšení bezpečnosti cestujících a provozu. Rozměr přístřešku je navržen 4,2 x 1,5
m a je navržen bez bočnic z prostorových důvodů. Délka zastávky je navržena 12 m. Plocha nové
vozovky je navržena 107 m2. Stavební úpravy stávajícího chodníku nejsou v rámci tohoto projektu
navrženy.
SO 05 - zastávka Černošice, Vráž samoobsluha, směr Praha.
na pozemku č.parc.1733/6 zapsán na LV č. 10384 ve vlastnictví IBS Rokal - právo k umístění a
provedení stavby na tomto pozemku je dokládáno smlouvou o právu provést stavbu.
Označník je umístěn na stávající chodník, plnohodnotný zastávkový záliv byl vytvořen v rámci
výstavby centra Vráž. Přístřešek je umístěn do stávající zeleně. Chodník má dostatečný rozměr pro
cestující. Rozměr přístřešku je navržen 4,2 x 1,9 m a je navržen s bočnicemi. Délka zastávky je
navržena 12 m. Plocha nového chodníku pro umístění přístřešku je navržena 7 m2. Stavební úpravy
stávajících chodníků a vozovek nejsou v rámci tohoto projektu navrženy.
SO 06 - zastávka Černošice, Kladenská, směr Praha.
pouze přístřešek na pozemku PK 717/1 zapsán na LV č. 2628 ve vlastnictví Středočeského kraje
(SÚS) – právo k umístění a provedení stavby na tomto pozemku je dokládáno smlouvou o právu
provést stavbu.

Jedná se o zcela novou zastávku HD. Označník je umístěn na stávající chodník, vytvoření
plnohodnotného zastávkového zálivu není navrženo z důvodu prostorového omezení. Přístřešek je
umístěn do stávající zeleně. Chodník má dostatečný rozměr pro cestující. Rozměr přístřešku je
navržen 4,2 x 1,9 m a je navržen s bočnicemi. Délka zastávky je navržena 12 m. Plocha nového
chodníku pro umístění přístřešku je navržena 7 m2. Stavební úpravy stávajících chodníků a vozovek
nejsou v rámci tohoto projektu navrženy.
SO 07 - zastávka Černošice, Kladenská, směr Dobřichovice.
na pozemku 846/1, který je zapsán na LV č. 10001 ve vlastnictví města Černošice a z části zasahuje
na pozemek PK 717/1 zapsán na LV č. 2628 ve vlastnictví Středočeského kraje (SÚS) – –právo
k umístění a provedení stavby na tomto pozemku je dokládáno smlouvou o právu provést stavbu.
Jedná se o zcela novou zastávku HD. Označník a přístřešek jsou umístěny na nový chodník, který je
napojen na stávající chodník. Rozměr přístřešku je navržen 4,2 x 1,9 m a je navržen bez bočnic.
Délka zastávky je navržena 12 m. Plocha nového chodníku pro umístění přístřešku a nové nástupní
hrany je navržena 57 m2, plocha nové vozovky je navržena 95 m2. Součástí vybudování zastávky je
přeložka sloupu veřejného osvětlení a části trasy kabelové trasy. Sloup bude přeložen mimo
rozšířenou vozovku. Rovněž budou přeloženy kabelové trasy mezi sloupy.
Přílohy:
smlouva o partnerství Svazku obcí s městem Černošice
smlouva o právu provést stavbu na pozemcích města Černošice
smlouva o právu provést stavbu na pozemku IBS-Rokal
smlouva o právu provést stavbu na pozemcích Středočeského kraje (KSÚS)
darovací smlouva na pozemky komunikace Dr. Janského se Středočeským krajem č.j.
034744/2011/KUSK
výkresy jednotlivých zastávek

