Informace o projektu
Městys Dalešice podal 16. 10. 2008 v rámci operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod a
v rámci výzvy 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel projekt s názvem „Živé městečko“
Dne 5. 2. 2009 byl tento projekt Výborem Regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod
schválen k financování.
Projekt „Živé městečko“ řeší celkovou obnovu náměstí v Dalešicích. Skládá se ze čtyř staveb :
1) Dešťová kanalizace
2) Komunikace a parkovací plochy
3) Veřejné osvětlení
4) Parkové úpravy
Nová dešťová kanalizace bude vybudována pro odvod dešťové vody z komunikací a
přilehlých domů, odděleně od vod splaškových. Zaústění kanalizace bude do zatrubněného
potoka Olešná.
Náměstí bude mít novou místní komunikaci, na kterou bude navazovat parkoviště pro 25
míst s kolmým stáním a 6 míst s podélným stáním. Komunikace, chodníky i parkoviště bude
vydlážděno kamennou dlažbou. Po vnějším obvodu náměstí bude umístěno nové veřejné
osvětlení. Uprostřed náměstí vznikne park se sítí chodníků vydlážděných ze žulové štípané
mozaiky.
Nástupní zpevňující plocha parku směrem od hlavní silnice bude oboustranně doplněna
kašnou se stříkající fontánou. Prostor kolem kašen bude vydlážděn do prstence barevně
kontrastní žulovou mozaikou. V ní budou umístěna zemní svítidla, která v nočních hodinách
zajistí osvětlení kašen i hlavního vstupu do parku.
Podélně kolem hlavní silnice mezi kašnami vzniknou tři pravidelné záhony s výsadbou dřevin
a trvalek.
Východně od kašen povedou dva páteřní chodníky, které vymezí středovou velkou plochu.
Ve východní části bude vybudováno dětské hřiště. Zachované vzrostlé stromy budou tvořit
kostru zeleně parku. Další nová výsadba bude provedena podél chodníků listnatými stromy.
Celkem bude vysázeno 34 listnatých stromů, 1297 listnatých a jehličnatých keřů a 486
trvalek. Podél chodníků a kolem dětského hřiště bude rozmístěno 24 parkových laviček a
8 odpadkových košů.
Na zhotovitele stavby bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo pět uchazečů.
Dne 26. 3. 2009 pětičlenná hodnotící komise otevřela na úřadě městyse Dalešice obálky
s nabídkami a dne 1. 4. 2009 provedla jejich vyhodnocení. Z důvodu nesplnění předepsaných
kritérií byl jeden uchazeč ze soutěže vyloučen. Nejvýhodnější nabídku podala firma Ing.
Bronislava Valy (V-Stav), která se stala vítězem soutěže. Dokončení realizace stavby se
předpokládá do 30. 11. 2009
Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 18.105.661,- Kč - kde
příspěvek ze strukturálního fondu ERDE je 15.389.806,95 Kč (85%), příspěvek z národních
veřejných zdrojů je 1.357.924,15 Kč (7,5%) a vlastní spolufinancování je ve výši
1.357.929,90 Kč (7,5%).

