
Máme k sobì blíže
"Lávka pro pìší a cyklisty pøes Olši" 
(studie a projektová dokumentace)

Mamy do siebie bli¿ej
"K³adka dla pieszych i rowerzystów przez Olzê" 

(opracowanie studyjne oraz dokumentacja projektowa) 

Partneøi:  Bohumín, Gorzyce (spoleèný èesko-polský projekt)
Celkové plánované náklady: 24 085,00 EUR
Plánovaný harmonogram realizace: 10/2008 - 9/2009
Název partnerského projektu v euroregionu Silesia: "BLISKO GRANICY - 
Realizacja budowy k³adki Olza-Kopytov- Integracja spo³ecznoœci polsko-czeskiej 
 
Cílem projektu je pøipravit podmínky pro faktické sblížení obyvatel Gorzyc                  
a Bohumína. Abychom k sobì mìli blíže, chceme vybudovat pøes hranièní øeku Olši 
lávku. Cílem projektu je získání kompletní dokumentace pro realizaci lávky pro pìší     
a turisty pøes øeku Olši mezi osadou Kopytov (Bohumín - Šunychl) a èástí obce Olzou 
(Gorzyce).
I. Výsledkem v první fázi je zpracování vyhledávací studie, která obsahuje zejména:
1. Návaznosti na pøístupové cesty na èeské i polské stranì. Øešení v návaznosti     
    na  pozemkové úpravy Pozemkového fondu ÈR. 
2. Projednání podmínek umístìní stavby z hlediska Povodí Odry, s.p. a RZGW. 
3.Projednání podmínek umístìní stavby z hlediska ochrany životního prostøedí 
    (pøírodní památka Meandry Odry, Natura 2000, evropsky významná lokalita). 
4. Geologický prùzkum – potøebné vrty na èeské stranì øeky a na polské stranì øeky. 
5. Geometrické zamìøení po obou stranách øeky. 
6. Návrh technického øešení vlastní lávky vèetnì vizualizací (vzhled, materiály)
7. Podmínky projednání umístìní lávky na polsko - èeské hranici z hlediska vztahù 
    mezi Èeskou republikou a Polskem. 
8. Rozpoèet na zpracování provádìcí projektové dokumentace. 
9. Základní rozpoèet nákladù na výstavbu lávky. 

II. V druhé fázi bezprostøednì následuje zpracování projektové dokumentace         
    pro územní a stavební øízení. Výsledkem je dokumentace pro územní rozhodnutí  
    a dokumentace pro stavební povolení.

Celkové uznatelné náklady: 24 085,00 EUR
EU 85 %: 20 472,25 EUR 
Rozpoèet mìsta Bohumína 15 %: 3 612,75 EUR

Rizika projektu:
1. Lávka je umístìna na èeské stranì øeky na pozemcích neznámých vlastníkù z 
    Polska. Øešením, jak získat pozemky do vlastnictví mìsta Bohumína je probíhající 
    pozemková úprava v území Mezi vodami.
2. Realizace výstavby je podmínìna získáním finanèních zdrojù z dotaèního titulu. 
    Žádost o dotaci je podmínìna doøešením vlastnictví k pozemkùm. 

 
Projekt je realizován z prostøedkù Fondu mikroprojektù Euroregionu Tìšínské 
Slezsko Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polsko 
2007 – 2013. Náklady projektu jsou hrazeny z 85 % z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a z 15 % z rozpoètu mìsta Bohumína. 
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ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADÙ\SZACUNKOWE KOSZTY BUDOWY

aktuální kurz        1 EUR = 27 Kè
ke dni 4.5.2009Stavební objekty

è. SO Název SO \Nazwa SO Náklady v Kè   Náklady v EUR

001       Demolice budovy na polském území \Rozbiórka budynku na terytorium Polski 90 000       3 333

101       Cyklostezka pøes Olši \ŒcieŸka rowerowa przez rzekê Olzê-ÈR 950 000 

Cyklostezka pøes Olši \ŒcieŸka rowerowa przez rzekê Olzê-PL 755 000 

 23 450 000 

4 455 500 

27 905 500 

868 519

165 019

1 033 538

55 000 2 037

100 000 3 704

450 000 16 667

21 500 000 796 296

27 963

35 185

Partnerzy: Bohumín, Gorzyce (wspólny projekt czesko-polski)
Calkowite wydatki kwalifikowalne: 24 085,00 EUR 
Harmonogram realizacji: 10/2008 - 9/2009
Nazwa wniosku partnera w Euroregionie Silesia: "BLISKO GRANICY-Realizacja 
budowy kladki Olza-Kopytov- Integracja spolecznosci polsko-czeskiej

Celem projektu jest stworzenie warunków dla autentycznego zblizenia obywateli Gorzyc          
i Bohumina. Dazac do zblizenia chcemy zbudowac kladke przez Olze, rzeke na granicy. 
Celem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji 
kladki dla pieszych oraz turystów przez rzeke Olze pomiedzy dzielnica Kopytov 
(Bohumín - Šunychl) oraz solectwem Olza (Gorzyce).

I. Wynikiem pierwszego etapu jest opracowanie studium lokalizacyjnego, w którym 
    bedzie sie znajdowac przede wszystkim:
a) Polaczenie drogi dojazdowej z obecnymi drogami po czeskiej i polskiej stronie granicy. 
b) Uzgodnienie warunków budowy z Povodí Odry, s.p. i RZGW.
c) Uzgodnienie warunków budowy z punktu widzenia ochrony srodowiska naturalnego 
    (tereny chronione Meandry Odry, Natura 2000, europejskie tereny chronione).
d) Badania geologiczne - odwierty po czeskiej stronie i po polskiej stronie rzeki.
e) Pomiary geometryczne po obu stronach rzeki. 
f)  Propozycja techniczna budowy kladki (wyglad, materialy, wlacznie z uwidocznieniem).
g) Warunki lokalizacji kladki z punktu widzenia stosunków granicznych Republiki 
    Czeskiej i Polski. (stanowisko ministerstw i t.p..).
i)  Budzet dla opracowania projektowej dokumentacji wykonawczej. 
j)  Podstawowy budzet na budowe kladki.

II. W drugim etapie nastapi opracowanie dokumentacji projektowej dla planu 
zagospodarowania i pozwolenia na budowe oraz budzetu na kladke. Rezultatem bedzie 
dokumentacja dla planu zagospodarowania i pozwolenia na budowe.

Wydatki kwalifikowalne bez przychodów: 24 085,00 EUR
EU ogólem 85 %: 20 472,25 EUR 
Budzet miasta Bogumina 15 %: 3 612,75 EUR 

Ryzyka projektu:
1. Kladka po czeskiej stronie jest zlokalizowana na dzialkach w tej chwili nieznanych  
    wlascicieli z Polski. Rozwiazanie w jaki sposób mozna przeniesc prawo wlasnoscio-
    we do gruntów na miasto Bogumin jest aktualnie rozwiazywane w przebiegajacym 
    procesie uregulowania praw wlasnosciowych gruntów na terenie Pomiedzy Wodami.
2. Realizacja budowy jest uzalezniona od uzyskania srodków finansowych z funduszy 
    pomocowych. Warunkiem dla zlozenia wniosku jest uporzadkowanie spraw   
    wlasnosciowych do gruntów zwiazanych z projektem.

Projekt jest realizowany ze œrodków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Sl¹sk 
Cieszyñski Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska - 
Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Koszty projektu beda pokryte w 85% z Euro-
pejskiego Funduszu dla Rozwoju Regionalnego i w 15% z budzetu miasta Bogumina.

Lipiec 2009
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