Město Strakonice
Tisková zpráva č. 1 ze dne 10. 1. 2019, Strakonice
Město Strakonice pokračuje ve svém rozvoji v duchu moderních trendů. Na nově
zrekonstruovaném parkovišti na Beranově dvoře začne fungovat nabíjecí stanice na
elektromobily.
Plocha Beranova dvora byla v loňském roce revitalizována a na rozloze 5000 m2 vzniklo
161 parkovacích míst včetně 7 míst pro hendikepované řidiče.
Zcela novou součástí parkovací plochy je nabíjecí stanice pro elektromobily. Tu ve
spolupráci s městem realizovala společnost Olife Energy, Praha, která nabízí úplné
portfolio nabíjecích stanic pro všechny typy dobíjení od pomalých přes středně rychlé až
po rychlé a super rychlé střídavé nabíjecí stanice. V instalované stanici jsou menší
elektromobily nabity za zhruba 2 – 3 hodiny, velká auta typu Tesla za 8 hodin.
Stojan má kapacitu 2 automobilů. Dobíjení je realizováno pomocí mobilní aplikace.
Město v rámci rekonstrukce parkoviště zajistilo veškerá nutná napojení elektrických sítí a
stavební přípravu pro osazení nabíjecí stanice. V rámci nájemní smlouvy budou
společností Olife Energy proplaceny veškeré vzniklé náklady na realizaci projektu.
V současné chvíli se řeší administrativní zajištění odběru elektrické energie se společností
E.ON. Následně bude elektrostanice připojena a budou ji moci zákazníci plnohodnotně
využívat.
Podobná nabíjecí stanice se bude realizovat na parkovišti Kaufland. Investorem v tomto
případě bude společnost Kaufland.
Poslední účelové komunikace v rámci stavby I/22 Strakonice budou uvedeny do
předčasného užívání.
Součástí stavby I/22 Strakonice – Severní dopravní půloblouk jsou účelové komunikace,
které jsou postupně dokončovány. V tomto týdnu rada města schválila uvedení posledních
komunikací do předčasného užívání. Tímto bude stavba obchvatu dokončena a 22. 1.
2019 bude celá předána do předčasného užívání. V průběhu ročního zkušebního provozu
budou probíhat například kontrolní měření hlučnosti, ale i statistická šetření využitelnosti
komunikace.
Celková délka nově vybudovaných účelových komunikací je 1000 m. (účelová
komunikace 750m + 250m místní komunikace), parkoviště plocha 1500 m2
Město Strakonice investovalo do výstavby částí obchvatu částku necelých 50 mil. Kč.
Komunikace Švandy dudáka – předčasné užívání
Do režimu předčasného užívání bude v následujících dnech uvedena rekonstruovaná
ulice Švandy dudáka, kde byly v rámci rekonstrukce opraveny kanalizační a vodovodní
rozvody, veřejné osvětlení a povrch jak samotné komunikace, tak chodníků. Celková
rekonstrukce vyšla město Strakonice na 31 000 000 Kč. S rekonstrukcí se započalo
koncem roku 2016. První etapa komunikace byla uvedena do předčasného užívání
v srpnu 2018.
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