„Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.“

MĚSTO JILEMNICE
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Rekonstrukce ulice Čsl. Legií aneb nekončící „evergreen“
Plánovaná rekonstrukce ulice Čsl. Legií v mnoha občanech Jilemnice vyvolává negativní pocit
neustálého slibování a ubezpečování, že „už to konečně“ bude. Přesně před deseti lety byly
zahájeny první projekční práce a nyní, na toto kulaté jubileum, jsme před poslední metou –
samotnou stavbou. Ovšem cesta do tohoto stádia to byla strastiplná, a čím více se realizace
blíží, tím více je městská radnice dotazována „kdy se začne stavět“, objevují se „zaručené
informace, že na to nejsou peníze“, jak to tedy je?
Projekt rekonstrukce ulice Čsl. Legií je připravován ve spolupráci města Jilemnice
s Libereckým krajem, kdy město Jilemnice bude investorem nově budovaného chodníku,
odstavných stání, opěrných zídek a stezky k vlakovému nádraží. Liberecký kraj bude
investorem samotné komunikace, neboť se jedná o silnici II. třídy, která je v jeho vlastnictví.
Město Jilemnice na tuto stavbu požádalo o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu již v roce 2016 (stejně tak učinil Liberecký kraj), oba investoři se svými žádostmi o
dotaci uspěli, pro město Jilemnici dotace činí téměř 23 mil. Kč z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Spolu s Libereckým krajem město spolupracovalo na veřejných zakázkách, jejichž cílem bylo
vybrat dodavatele stavby a technický dozor investora. Příprava zakázky na dodavatele stavby
byla zahájena už na konci roku 2016, ovšem k jejímu vypsání došlo až v dubnu 2017 a díky
dotazům případných uchazečů se lhůta pro podání nabídek prodloužila do července 2017,
následně probíhala kontrola zakázky ze strany poskytovatele dotace, kdy jsme jeho kladné
stanovisko k zakázce obdrželi v srpnu 2017, v této době se začalo s Libereckým krajem a
vítěznou firmou, kterou je COLAS CZ, a. s., diskutovat o termínu zahájení stavby. Na základě
výstupu tohoto jednání je nyní dán harmonogram stavby následovně: druhá polovina března
2018 – kácení zeleně, duben – srpen 2018 realizace stavby. Důvodem posunutí harmonogramu
je především blížící se zima, v případě zahájení stavby ještě nyní na podzim, by došlo
k neplánovaným nákladům nad rámec rozpočtu (spojených především s uvedením komunikace
do provozuschopného stavu před zimní přestávkou). Nad prováděním stavebních prací bude
dohlížet zástupce ve věcech plnění výkonu technického dozoru investora, kterým je společnost
FRAM Consult, a. s.
Rozpočet města v příštím roce musí zajistit financování této velké investiční akce, protože
dotace je poskytována ex-post tedy až poté, co prokážeme realizaci a úhradu vynaložených
výdajů.
Více informací o tomto projektu můžete nalézt na webových stránkách města Jilemnice, pod
odkazem Projekty/Modernizace občanské vybavenosti/Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 –
chodníky a humanizace.
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