Oprava chodníků v obci Kněžice
Vážení spoluobčané, jak jste jistě zaznamenali, v průběhu minulých týdnů došlo v naší obci
k rekonstrukci části chodníků, které byly ve špatném stavu a nezajišťovali tak Vaši bezpečnost.
Celá akce započala již v roce 2016, kdy došlo ke schválení záměru opravy chodníků, a byla zahájena
administrativní část. Ta byla úspěšně splněna v první polovině roku 2017, obec získala všechna
potřebná povolení. Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR) vypsala v srpnu 2018 výzvu
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): 1. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a
dostupná doprava. V rámci této výzvy bylo možné požádat o poskytnutí finanční podpory z EU ve výši
950 tis. Kč. Na základě jednání zastupitelstva bylo schváleno, že obec o tuto dotaci požádá.
Cílem projektu bylo zajištění větší bezpečnosti cílové skupiny, tj. obyvatel, uživatelů veřejné dopravy,
dojíždějících za prací a službami a návštěvníků obce, při pohybu obcí s přizpůsobením osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zároveň také lepší obslužnost při použití veřejné dopravy vybudováním nové bezbariérové autobusové zastávky.
Po seznámení s dotačními podmínkami a konzultací na MAS ŽR byla 30. září 2017 podána žádost
o dotaci. Všechny potřebné kroky k získání dotace byly splněny a v měsíci červnu dojde k podání
závěrečné zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu.
V průběhu roku 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele tohoto projektu. Vítězem výběrového
řízení byla firma Novotný Vladimír, V&M NOVOTNÝ-sdružení, Ronov nad Doubravou. K zahájení
stavebních prací došlo 12. 3. 2018 a k ukončení prací dne 20. 4. 2018. Dne 1. června došlo ke kolaudaci
této stavby. V rámci ní došlo k rekonstrukci chodníků podél sil. III/33733 na pozemku p.č. 500/6
a vybudování nové bezbariérové autobusové zastávky, která v obci velmi chyběla.
Chodníky jsou v současné době již plně v užívání a věříme, že touto akcí došlo k zajištění větší
bezpečnosti a zlepšení života v obci.
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