Název projektu
Ţadatel
Číslo prioritní osy, název
priority / opatření

In-line - Pražské předměstí Beroun
Město Beroun
3 – Integrovaný rozvoj území

Číslo výzvy, v které byl
projekt podán

09

Celkové výdaje projektu

6 776 337,52

Výše podpory z ROP SČ

6 229 585,93

Zahájení a ukončení
projektu

01. 10. 2007 – 31. 07. 2009
Stručný popis projektu

Předkládaný projekt řeší rozšíření nabídky kvalitní infrastruktury pro volnočasové aktivity
nejen občanů města Beroun, kteří jsou definováni jako hlavní cílová skupina projektu.
Hlavní cíle projektu:
1. V rámci projektu bude vybudován in-line areál se zázemím: 576,9 metrů kvalitního
povrchu určeného výhradně pro in-line bruslaře (in-line ovál, uvnitř něj je navržen ještě
jeden kratší in-line ovál pro začínající bruslaře), parkoviště s 27 parkovacími stáními
primárně určené pro uživatele in-line oválu a 232 metrů komunikace pro smíšený
provoz pěších a cyklistů. Celý areál bude dále vybaven informační tabulí, stojanem na
kola a odpočívkou, která v tomto případě bude sloužit zejména pro přezouvání
bruslařů. Součástí projektu je vytvoření klidové zóny na břehu řeky Berounky v těsné
blízkosti centra města, Město Beroun na své náklady v tomto prostoru osadí prvky
běžného městského mobiliáře - odpadkové koše, lavičky. Celý areál bude v rámci
veřejného osvětlení nasvícen a tím bude umožněno jeho využívání i v podvečerních a
večerních hodinách (toto bude přesně specifikováno v provozním řádu areálu).
2. Realizací projektu ve zvolené lokalitě, která je v těsné blízkosti historického centra
města a v současné době je nevyužívaná, dojde k regeneraci brownfields. V místech
pod silničním mostem, kde bude vybudováno parkoviště pro návštěvníky in-line oválu,
je v současné době nevyhovující stav fyzického prostředí, rozježděná hlína, nepořádek,
černé skládky, útočiště bezdomovců, prostor, kde řidiči autobusů odstavují v rozporu s
dopravními předpisy svá vozidla.
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3. Neméně důležitým cílem projektu je vybudovat takovou infrastrukturu, která umožní
úplné oddělení in-line bruslařů od cyklistů, chodců, motorových vozidel a tím zajistí
jejich bezpečnost. Nemalou měrou k tomu přispěje i kvalitní asfaltový povrch nového
in-line oválu.
Fotodokumentace

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
KARLOVO NÁMĚSTÍ 313/8, 120 00 PRAHA 2, TEL.: 222 749 769, INFO@ROPSC.CZ
WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ

INVESTICE DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

