MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V NAŠEM MĚSTYSI
za podpory z ROP Severozápad

Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností Vás informovat, že městys Brozany nad Ohří uspěl v rámci rozdělování
dotací z ROP Severozápad a získal dotaci na zlepšení stavu našich chodníků, komunikací, veřejného
osvětlení, podzemních kontejnerů a zeleně v intravilánu obce. Věřím, že oceníte tuto investiční snahu
městyse – obdobně zaměřená dotační podpora (do rekonstrukce chodníků a veřejných komunikací)
se totiž již nebude v současném programovacím (dotačním) období opakovat. Jsem proto rád, že
můžeme takto naposledy využít dotací z EU, ač podíl spolufinancování z vlastních zdrojů není malý
(cca 7 mil. Kč vč. DPH) – výsledek se domnívám, ocení všichni obyvatelé. Jde totiž o další významný
projekt s podporou dotace z ROP Severozápad, který zlepší kvalitu života v obci a umožní řešit palčivé
problémy v dotčených lokalitách mimo centrum městyse. V některých lokalitách budou moci
spoluobčané nechat při vytrvalejších srážkách holínky při cestě do centra městyse doma, projíždějící
vozidla nebudou rozstřikovat bláto a za sucha nebudou zvyšovat prašnost. Zejména rodiče s kočárky
a malými dětmi (stejně jako starší spoluobčané) jistě ocení zpevněné povrchy a bezpečnější pohyb
v rámci obce.
Smyslem (cílem) projektu je:
- Odstranění disparit a slabých míst v prostupnosti veřejného prostranství, prostřednictvím
rekonstrukce/dostavby místních komunikací a chodníků (zajištění komfortu a bezpečné mobility
osob).
- Zatraktivnění veřejných prostranství, prostřednictvím investic do okolí komunikací a chodníků kultivace zelených ploch, investice do veřejného osvětlení a mobiliáře.
- Zajištění vhodných podmínek pro pořádek veřejných prostranství, prostřednictvím rozšíření
stanovišť podzemních kontejnerů pro ukládání separovaného odpadu.
- Zefektivnění správy a údržby komunikací/chodníků - v rámci provozní fáze bude snazší údržba
výstupů projektu (ve srovnání s výchozím stavem), a to díky zpevněným povrchům, lepší přístupnosti
a v případě nutnosti opravy i snazšímu uvedení povrchů do původního stavu (zámková dlažba).
- Snížení prašnosti v intravilánu městyse.
- Snížení hlučnosti z dopravy na místně řešených komunikacích a zvýšení plynulosti provozu.
- Zatraktivnění (zlepšení vzhledu) obce, jakožto místa pro život (lokalizační faktor) - přispěje ke
stabilizaci obyvatel, zlepšení kvality života a přilákání nových obyvatel, přičemž cílem je udržení
pozitivního trendu přírůstku obyvatel přistěhováním (v posledních letech). Projekt k tomuto vytvoří
předpoklady.
Závěrem bych Vás chtěl požádat o trpělivost a dočasná stavební omezení v místech realizace
projektu. Veškeré stavební aktivity by měly být hotovy do 15. 10. 2015.
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