
Projekt regenerace sídliště Sahara

Etapizace a členění nákladů dle SFPI

I. ETAPA

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury, zpomalení
odtoku přívalových vod

● Revitalizace dešťové kanalizace včetně výstavby retenční nádrže
(PD, stavební povolení, položkový rozpočet)

Rozpočet…………………………………………………………………………………………15 mil. Kč

Termín žádosti: 2021

Termín realizace: 2022-2023

II. ETAPA

Oprava nebo výstavba místních komunikací, chodníků a
cyklostezek

● Rekonstrukce plochy před č.p.705 (plocha o)
(PD, stavební povolení, položkový rozpočet)

Rozpočet …………………………………………………………………………………………3,5 mil. Kč

● Optimalizace pochozích ploch, propojení chodníků
Propočet nákladů……………………….……………………………………………………6,0 mil. Kč

● Štěrkové cesty, dopadové plochy  a terénní schody – svahy
Propočet nákladů…………………………………………………………………………..0,75 mil. Kč

Úprava veřejných prostranství

● Centrální potkávací prostor (e) – plocha 566 m²
Propočet nákladů…………………………………………………………………………….1.9 mil. Kč

● Doplnění mobiliáře
Propočet nákladů…………………………………………………………………………0,080 mil. Kč



Dětská hřiště a odpočinkové plochy

● Přesun dětského hřiště (l), nové oplocení, doplnění
Propočet nákladů…………………………………………………………………… 0,180 mil. Kč

● Odpočívadla „ Oázy“ (b)
Propočet nákladů…1 komplet 210.000,-  x 12 kmpl …………….2,520 mil. Kč

Výstavba veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným
městským mobiliářem a navazující doprovodné úpravy ploch
veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním

● Rekonstrukce sportovního hřiště (f)
Propočet nákladů……………………………………………………………………..2,500  mil. Kč

● Workoutová stanoviště (h)
Propočet nákladů…prvky + montáž 5 stanovišť …………………… 0,224 mil. Kč

● Výsadby stromů Stará Sahara
Propočet nákladů …26 ks……………………………….…………….………..0,288 mil. Kč

Opatření – zpomalení odtoku přívalových vod

● Štěrkové vsakovací záhony (j)
terénní průlehy pro vsakování vody s výsadbou rostlin
Propočet nákladů……………………………………………………………………...0,207 mil. Kč

Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště

● Nízká opěrná zídka s integrovaným led osvětlením –
schodiště mezi Novou a Starou Saharou (g)
Propočet nákladů………………………………………………………………..……0,200 mil. Kč

Rozpočet II. ETAPA (předpoklad):………………………………………….18,149 mil. Kč

Termín žádosti: 2022

Termín realizace: 2023-2024



III. ETAPA

Výstavba, rozšíření a rekonstrukce odstavných a parkovacích stání
Stará Sahara

● Kryté stání podél objektu A (a)……………………………………………………21,043 mil. Kč
● Kryté stání podél objektu B (a)……………………………………………………11,071 mil. Kč
● Kryté stání podél objektu C (a)…………………………………………………..13,558 mil. Kč
● Kryté stání podél objektu E (a)……………………………………….………….11.384 mil. Kč
● Cykloboxy 12 ks…………………………………………………………………………….0.600 mil. Kč
● Nabíjecí stanice na elektromobily…pro 2 auta (3x kmpl)…………….0,083 mil. Kč
● Nabíjecí stanice na elektrokola..pro 4 kola (3x kmpl) ……….……...0,082 mil. Kč

Oprava, nebo výstavba místních komunikací

● Oprava místních komunikací – Stará Sahara
+ parkování u objektu F………………………………………………………………11,607 mil. Kč

Výstavba, rozšíření a rekonstrukce odstavných a parkovacích stání
Nová Sahara

● Oprava místních komunikací – Nová Sahara
+ parkovací plochy……..………………………………………………………………10,897 mil. Kč

● Cykloboxy 6 ks……………………………………………………………………….……..0.300 mil. Kč
● Nabíjecí stanice na elektromobily…pro 2 auta (2x kmpl)…………….0,053 mil. Kč
● Nabíjecí stanice na elektrokola..pro 4 kola (2x kmpl) ……….……...0,055 mil. Kč

Dokončovací práce úpravy povrchu a zeleně

● Výsadby keřů, popínavých rostlin…………………………………………….…0,070 mil. Kč
● Výsadba stromů..11 ks Nová Sahara..…………………………………..….0,122 mil. Kč
● Zatravnění po ukončení stavebních prací……………………………………0,370 mil. Kč

Rozpočet III. ETAPA (předpoklad):…………………………………….……..79,562 mil. Kč

Termín žádosti: 2023

Termín realizace: 2024-2025




