Název projektu:

-

„Rekonstrukce ulice Květinové“

Popis projektu:
Projekt řeší celkovou rekonstrukci stávajícího uličního profilu ulice Květinové v obci Křelov Břuchotín. Rekonstrukce chodníků bude probíhat podél komunikace II/635. Projekt řeší
rekonstrukci chodníků s doplněním prvků pro bezpečný provoz chodců a bezbariérové užívání.
Součástí projektu je také rekonstrukce autobusové zastávky obsluhované linkami systému
integrované autobusové dopravy a vybudování přechodu pro chodce a míst pro přecházení.
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je rekonstruovat chodníky, místa pro přecházení, přechod pro chodce
a zastávku veřejné hromadné autobusové zastávky ve vybraných úsecích ulice Květinová v
obci Křelov - Břuchotín (místní část Křelov), a tím přispět k bezpečnému provozu na
komunikacích a k ochraně osob pohybujících se po obci. Realizací projektu dojde ke zlepšení
dopravní bezpečnosti v obci Křelov - Břuchotín, k jednoduššímu přístupu pro tělesně či zrakově
postižené obyvatele obce a ostatní uživatele nově rekonstruovaného prostranství v obci
Křelov - Břuchotín a v neposlední řadě, mimo jiné, ke zvýšení atraktivity obce. Jak je již výše
zmíněno, rekonstruované chodníky budou obsahovat bezbariérové prvky, včetně míst po
přecházení a přechodu pro chodce, které umožní zlepšený pohyb osob osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace a to včetně zlepšení jejich pohybu při využívání integrované
veřejné dopravy, jelikož i právě zastávka autobusové integrované veřejné dopravy je do
rekonstrukce zahrnuta.
Výsledky projektu:
Cílové skupiny obyvatelů obce, dojíždějících za prací a službami, osoby využívající veřejnou
dopravu a návštěvníci obce budou nově moci využívat 595,805m rekonstruovaných chodníků,
nově rekonstruovanou zastávku veřejné hromadné dopravy zapojené v systému integrované
dopravy a díky bezbariérovému principu rekonstrukce jim bude umožněn přístup k 3 místům
pro přecházení a jednomu nově zrekonstruovanému přechodu pro chodce. Jelikož chodník
vede návsí obce, realizace projektu se projeví v každodenním životě v obci Křelov - Břuchotín.
Chodníky zabezpečují pohyb chodců k v budovám občanské vybavenosti v obci (ubytovací
zařízení, 2x obchod, Česká pošta, TJ Sokol Křelov - Břuchotín, hřiště, dětské hřiště, autobusová
zastávka). Díky bezbariérovému přístupu k zastávkám se navíc zvýší také dostupnost
významných cílů každodenní dojížďky za prací, vzděláním a službami v okolních městech obce,
především ve spojitosti s krajským městem Olomouc. Navíc dojde k zatraktivnění veřejné
hromadné autobusové dopravy.
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