Projekt „Bezbariérový Šenov“, registrační číslo CZ.1.10/3.2.00/02.00415
Dne 5.12.2008 byla podána žádost o dotaci s relevantními přílohami na Úřad regionální rady
regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. Dne 22.4.2009 byl projekt doporučen
k financování na 25. zasedání Výboru regionální rady.
V období od 22.4.2009 do 11.2.2010, kdy byla fakticky podepsána smlouva o poskytnutí
dotace, probíhaly další aktivity.
Dne 15.2.2010 byla zahájena realizace stavebních prací předáním staveniště. Původní záměr
byl realizovat stavební práce na dvě etapy, jelikož se stavební práce týkají dvou objektů. Po
dohodě s investorem bylo ale odsouhlaseno, že stavební práce na obou budovách budou
realizovány paralelně. Tzn. během fyzické realizace projektu průběžně dochází k realizaci
všech stavebních aktivit projektu. Taková změna nemá dopad na harmonogram projektu
z časového hlediska ani na finanční plán projektu. Dodavatel stavebních prací po dohodě
s investorem a stavebním dozorem takovým způsobem maximálně využívá svých kapacit
výrobních faktorů a libovolně je přesouvá mezi oběma dotčenými objekty dle potřeby tak, aby
realizace proběhla co nejdříve bez zbytečných časových prodlev.
Ve zdravotním středisku byly provedeny úpravy příček i podpěrných zdí, část vnitřních
omítek, byla dodána a namontována část dveří, upravena část podhledů v místnostech, část
elektroinstalace, část ústředního topení (rozvody, otopná tělesa i soustava). Na parkovišti u
zdravotního střediska byla rozebrána stávající betonová zámková dlažba, provedeny
odkopávky, sejmuta ornice, proveden podklad parkovacích ploch, položena zámková dlažba,
vyplnění spár zálivkou, řešeno odvodnění.
V Městském proběhlo umístění bezbariérového vstupu do budovy a bezbariérového výtahu.
Stavební práce probíhaly dle stanoveného harmonogramu na jehož dodržování dohlížela Ing.
Olga Palátová, projektový koordinátor a zástupce příjemce dotace, města Šenov. Stejně tak
byl realizaci stavebních prací přítomen technický dozor investora, který pravidelně dohlížel
na dodržování plnění díla dle smlouvy o dílo mezi městem Šenov a dodavatelem stavebních
prací, společností JAMTEKO GROUP, a.s.
Technický dozor se účastnil pravidelných kontrol na staveništi a organizoval kontrolní dny.
Výkon technického dozoru byl prováděn společností ALPROTEL OFFICE, s.r.o.
Provádění stavebních prací též dozorovali jednotlivý autoři dílčích stavebních objektů.
Jednalo se především o:
1) Autorský dozor na bezbariérové komunikace v budově Městského úřadu města Šenov,
konkrétně se jednalo o přístupovou rampu a výtah. Tento byl prováděn Ing. arch.
Arnoštem Hradilem.
2) Autorský dozor na Stavební úpravy zdravotního střediska, ul. Vráclavská 1281. Jako
takový byl prováděn společností Moravské stavby-projekce, s.r.o.
3) Autorský dozor na parkoviště u zdravotního střediska prováděn Ing. Stanislavem
Ostruškou.
Na předmětných objektech byly prováděny práce v souladu s výkazem výměr, který byl
součástí žádosti o dotaci podávanou na Úřad regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko dne 5. prosince roku 2008 a v souladu s výkazem výměr, který byl součástí
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele předmětných prací.

Hotová stavební díla byla zástupci města Šenov předána dne 21.7.2010. Od tohoto data bylo
zahájeno přejímací řízení, které bylo ukončeno 30.7.2010, kdy byly doloženy poslední
doklady nutné pro stavební úřady, které prováděly závěrečné prohlídky stavby. Na předmětné
objekty byly vydány kolaudační souhlasy.
U vchodů do budov Zdravotního střediska a Městského úřadu jsou umístěny pamětní desky
z trvalého materiálu (eloxovaný hliník) v souladu s metodikou Regionální rady
Moravskoslezsko. Zároveň vyšla v měsíci srpnu v pravidelném oběžníku města Šenov zpráva
informující o průběhu projektu Bezbariérový Šenov. Stejně tak byla zpráva umístěna na
webové stránky města. Tím byla dodržena publicita projektu.

