POV 7 - Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko

OSNOVA PROJEKTU
(PRO DOTAČNÍ TITUL 7 PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2003)
1. Název projektu

Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko

2. Lokalizace projektu
Název:
2.1. mikroregionu
seznam obcí

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

obce
okresu
kraje
regionu NUTS II

Radnicko
Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Čilá, Hlohovice,
Hradiště, Chlum, Chomle, Kamenec, Kladruby, Lhotka
u Radnic, Liblín, Mlečice, Němčovice, Podmokly,
Přívětice, Radnice, Skomelno, Sebečice, Terešov,
Újezd u Sv. Kříže, Vejvanov, Všenice, Zvíkovec
Rokycany
Plzeňský
Jihozápad
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3. Předkladatel projektu (žadatel)
3.1. Identifikace předkladatele projektu
Název předkladatele projektu
Adresa předkladatele
Právní statut
IČO

Mikroregion Radnicko
Nám. K. Šternberka 363
dobrovolné sdružení obcí / práv. osoba
69973288

3.2. Přehled všech partnerů projektu
• Mikroregion Radnicko – nositel projektu
• BRM s.r.o Plzeň – realizace projektu
• RRA Plzeňského kraje – zpracovatel projektu
3.3. Manažer projektu
• RNDr. Josef Pašek – předseda mikroregionu Radnicko
4. Cíle projektu
4.1. Celkový cíl
• Posílení vnitřního rozvojového potenciálu mikroregionu Radnicko v oblasti
turistického a cestovního ruchu
• Projekt je v souladu se Strategií rozvoje mikroregionu Radnicko - strategický cíl –
Efektivní využívání potenciálu cestovního ruchu, a s Programem rozvoje
Plzeňského kraje s problémovým okruhem Venkov, opatření 4.3. Rozvoj
komunikace a integrace na venkově
4.2. Specifické cíle projektu (účel projektu)
• Zinventarizovat stávající stezky
• Navrhnou obnovu stezek
• Provést úpravu a obnovu stezek
• Zlepšit vybavení turistických stezek doprovodnou infrastrukturou
• Zkvalitnit systém značení a informační systém
• Prezentovat systém stezek
5. Popis projektu
5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu
Mikroregion Radnicko sdružuje 25 obcí severní části okresu Rokycany. Byl založen
zakladatelskou smlouvou ze 17.8.1999.
Projekt navazuje částečně na výše posledně uvedený projekt realizovaný za podpory
POV v r. 2001, který propaguje mikroregion také z pohledu cestovního ruchu,
ubytovacích kapacit, přírodních a historických zajímavostí.
Mikroregion Radnicko v návaznosti na poskytnutou podporu v rámci POV 1999 jako
svůj úvodní projekt zajistil zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Radnicko.
V návaznosti na zpracování tohoto dokumentu na jehož přípravě se společně se
zástupci sdružených obcí podílela Regionální rozvojová agentura Západní Čechy,
o.p.s. byla definována potřeba dalšího rozpracování strategického dokumentu do
úrovně generelů a technické projektové přípravy pro kterou zpracovaná Strategie
rozvoje mikroregionu Radnicko představuje jistou formu zadání.
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Předkládaný projekt Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu je
nejjednodušší způsob rozvoje turistiky jak po stránce ekonomické, tak technické.
Zejména bude věnována pozornost trasám v údolí řeky Berounky a průchozím
trasám. Projekt navazuje na již realizovaný projekt POV mikroregionu Kralovicko
(Koncepce rozvoje turistické atraktivity řeky Berounky).
Údržba a oprava znamená především ruční zásahy: odstranění (smýcení) dřevin,
odkopávky zemin, realizaci ochranných zábradlí ev. vyhlídek. Vyhlídky je možné
vybavit jednoduchými dřevěnými lavičkami, ev. stoly. Je nutné počítat s umístěním
odpadových košů.
Územím mikroregionu Radnicko je vedeno několik turistických tras, které převážně
směřují do údolí řeky Berounky, nebo ji sledují. Stezky nejsou udržovány, zejména
jsou zarostlé keři, chybí přechody přes zamokřené úseky, jsou strženy přechody
přes vodoteče, chybí ochranná zábradlí, mnohdy je potřeba upravit povrch stezek,
zejména ve svazích řeky.
Náročný terén místy strmých svahů způsobuje omezenou přístupnost navrhovaných
úseků místních tras, proto je nutné provádět většinu ze zamýšlených zásahů ručně,
bez použití strojní mechanizace. K provedení úprav je třeba řetězové pily,
křovinořezu, ručního nářadí (krumpáč, motyka, lopata, kolečko), traktoru s vlekem
nebo multikáry apod. pro dovoz a odvoz materiálu. Mimo výše uvedených
stavebních úprav se pod pojmem úpravy rozumí odstranění (smýcení) dřevin
převážně křovin a pokosení trávy (stařiny). Optimální zneškodnění křovin by bylo
jejich štěpkování a ponechání na místě, dalším přijatelným řešením je jejich spálení
na místě za dodržení požárních předpisů (nelze pálit v lese). Povrch vlastní stezky
se místně, dle potřeby, urovná kameny, eventuelně dovezeným štěrkem. V místech
vybraných pro vyhlídky dle strmosti svahu provést zábradlí výšky 1 m z kulatiny
(možno i opracované a fungicidně ošetřené). Vyhlídky je vhodné vybavit
jednoduchou dřevěnou lavičkou a eventuelně stolkem a lavičkami z obou stran pro
možnost odpočinku a případné svačiny. Bude zde nutné umístit také odpadkové
koše a zajistit pravidelný odvoz odpadů.
K realizaci bude nutný předchozí souhlas orgánů státní správy. Podle článku 8
platného nařízení o zřízení přírodního parku Horní Berounka lze provádět
vyznačování nových turistických cest jen v dohodě s místně příslušným orgánem
ochrany přírody, s obecními úřady, případně dalšími orgány a po dohodě s vlastníky
nebo nájemci dotčených pozemků. Místně příslušné pověřené obecní úřady vydávají
souhlasy ke zřizování či rušení stezek a pěšin.
5.2. Obsah projektu
• Inventarizace stávajícího stavu turistických stezek
• Navržení obnovy a rekonstrukce stezek
• Obnova a rekonstrukce stezek
• Vybavení stezek zábradlími, lavičkami, stoly a přechody přes vodoteče
• Doplnění značení stezek a instalování informačních tabulí
• Vytvoření prezentačního materiálu
5.3. Výsledky projektu
• Zmapovaný systém turistických stezek a navržení nezbytných opatření
• Obnovené, rekonstruované a nově vytvořené turistické stezky
3

POV 7 - Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko

•
•
•

Instalovaná doprovodná infrastruktura v okolí turistických stezek (zábradlí,
lavičky, atd.)
Směrové značení stezek a informační tabule na vybraných místech
Vydaný prezentační materiál

5.4. Dopady projektu
• Posílení vnitřního potenciálu mikroregionu Radnicko pro rozvoj území
• Zlepšení bezpečnosti na stezkách.
• Zvýšení návštěvnosti území.
• Využití systémově sbíraných a distribuovaných informací pro cestovní ruch,
turistiku a rozvoj kultury určené veřejnosti.
• Příprava území pro navržení cyklotras, které by navazovaly na stávající a
připravovanou síť cyklistických tras v okolních mikroregionech.
• Umožnění sezónního zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací
v jednotlivých obcích.
• Zlepšení podmínek pro ekonomický a sociální rozvoj mikroregionu
5.5. Udržitelnost
• Výkonná rada mikroregionu bude i po realizaci projektu sledovat technický stav a
značení turistických stezek
• Členské obce mikroregionu budou v dalších letech investovat finanční prostředky
do údržby a stezek a jejich značení
• Zástupci mikroregionu budou spolupracovat s Klubem českých turistů
5.6. Související aktivity
Přímo navazující aktivity
o Propojení systému turistických stezek v sousedních mikroregionech
o Navržení vedení cyklotras a jejich značení
o Propagace mikroregionu Radnicko na www stránkách
Další související aktivity
o Obnova veřejné zeleně v obcích mikroregionu
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6. Časový harmonogram projektu
Etapy/fáze projektu *)

I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06

1.
evidence
potřeby
obnovy a údržby stezek,
příprava podkladů pro
projekt detailních úprav
2. projednání projektu
s orgány státní správy,
příprava
realizace,
zpracování
časového
harmonogramu
3. realizace projektu
4. vyhodnocení projektu,
prezentace
∗) Uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu v roce 2003 (povinné) i s případným výhledem do dalších let (nepovinné)

7. Rozpočet projektu
Přehled o celkovém rozpočtu projektu a jednotlivých zdrojích financování (požadované
dotace nemohou být vyšší než bylo uvedeno na formuláři žádosti, oproti žádosti může
však být rozpočet zpřesněn a zpracován podrobněji)
druhy výdajů
podle rozpočtové skladby obcí*)
položka věcná charakteristika
výdaje

5171

Opravy a udržování

náklady projektu celkem

celkem
projekt
v Kč

celkem

z celku
podíl obcí v Kč
z toho
výdaje
podíl
obce, která ostatních
je
obcí,
nositelem
účastnících
projektu **) se na
projektu

přijaté
účelové
finanční
dary ***)

Ostatn
í
***)

dotace z
Program
u
obnovy
venkova
v Kč

200000

60000

0

60000

0

0

140000

200000

60000

0

60000

0

0

140000

*) Opatření MF č.j. 111/74200/1997 ze dne 15. října 1997 o rozpočtové skladbě vč. jeho doplňků
**) Pokud projekt předkládá svazek obcí, sloupec se nevyplní a všechny náklady svazku obcí i jednotlivých obcí se zahrnou se
všechny údaje do sloupce „podíl ostatních obcí, účastnících se projektu“.
***) Doporučujeme rozvést, povinné u projektů, které budou zpracovány v duchu programu LEADER+ a budou se ucházet o podporu
vyšší než 350 tis. Kč

8. Rovné příležitosti
Vzhledem k celkové výši rozpočtu projektu nebude na základě zákona č. 1999/1994
Sb. O zadávání veřejných zakázek provedeno výběrové řízení v souladu s platnou
legislativou. Při realizaci projektu nebudou znevýhodněny problémové skupiny
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obyvatelstva. Pro muže a ženy zůstává zachovaná rovnocenná možnost uplatnění
v rámci projektu i mimo něj.
9. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Charakter projektu nevyžaduje zpracování posouzení vlivu projektu na životní
prostředí.
10. Ekonomické a finanční vyhodnocení projektu
Celkový rozpočet projektu je 200 tis. Kč. Realizace projektu je plánována ve většině
katastrálních území členských obcí mikroregionu Radnicko. V zhledem k poměrně
nízkým realizačním nákladům a k očekávaným přínosům které budou spočívat
zejména ve zvýšení návštěvnosti celé oblasti, se dá předpokládat, že předkládaný
záměr je ekonomicky a finančně udržitelný.
11. Předpoklady a možná rizika realizace projektu
Předpokladem realizace projektu je účinná spolupráce mezi obcemi, vlastníky
pozemků a Klubem českých turistů.
Možná rizika projektu jsou:
• jeho realizace v nedostatečném rozsahu
• izolovanost projektu – omezení návaznosti na ostatní mikroregiony,
• nedostatek finančních prostředků na dofinancování projektu a jeho další údržbu
12. Připravenost projektu k realizaci
• Byl zpracován projektový záměr
• Je navázána spolupráce s ostatními mikroregiony v oblasti značení stezek
• V rozpočtovém výhledu je zahnuta částka na dofinancování
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