
Operační program CZ 1.11. ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 11.1. Dostupnost 
dopravy , oblast podpory 11.1.2  Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. číslo výzvy 
34, 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy- terminály.

Registrační číslo projektu: CZ.1.1/1.2.00/34.01580

Název projektu: Přestupní uzel „Terminál IDS JMK“ u železniční stanice 

v Bílovicích nad Svitavou

Žadatel: Obec Bílovice nad Svitavou

Předkladatelem projektu  je  obec  Bílovice  nad  Svitavou.  Projekt  byl  připraven  a

naplánován vedením obce. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího dopravního uzlu

IDS JMK v obci.  Jedná  se  o  výstavbu komunikací  a  zpevněných ploch  pro  potřebu přestupního

terminálu  v prostoru  železniční  stanice  v  obci.  Prostor  má  jako  celek  plnit  potřeby  cestujících  i

přepravců železnice a BUS. Stavba bude provedena jako jeden celek. Realizace stavby bude probíhat

nepřetržitě  za  provozu.  Po  celou  dobu  výstavby  bude  zachován  přístup  na  nástupiště  železniční

dopravy. Ukončení realizace je plánováno na 4/2015.

Zdůvodnění realizace stavby:  „Zkvalitnění přestupního terminálu IDS JMK u žel. stanice v 
Bílovicích nad Svitavou“  se opírá zejména o tyto body:
 přestupního terminálu IDS využívá stále se zvětšující počet cestujících
 Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Babice nad Svitavou jsou vyhledávané lokality pro 

bydlení. Je zde dlouhodobě trvalý nárůst obyvatel.
 Zatraktivnění obce pro víkendové návštěvníky. Obec leží na hranici CHKO Moravský kras.
 Dlouhodobě  parkující  auta  znehodnocují  přednádražní  prostor  a  ulici  Komenského.  Osobní

automobily  je potřeba vymístit na východní stranu žel. tratě.
  je potřeba vybudovat nástupiště výstupní autobusové zastávky a prodloužit nástupiště nástupní

autobusové zastávky
 rozšířit dnešní obratiště autobusů na konci ulice U Nádraží a vyznačit na něm parkovací místa
 postavit  odpovídající  sociální  zázemí  pro  řidiče  autobusů  IDS  i  s ohledem  na  případné

rozšiřování linek IDS JmK
 vybudovat  dostatečně  kapacitní  parkoviště  pro  osobní  automobily.  Vznikne  41  nových

parkovacích stání a 4 stání pro invalidy
 v ulici U Nádraží provést výměnu konstrukce vozovky. Konstrukci z velkých dlažebních kostek

nahradit krytem asfaltovým

 provést rekonstrukci přednádražního prostoru, zlepšit zde podmínky pro pěší a cyklisty. Součástí

stavby je 24 stání pro kola.

Touto akcí dochází k í modernizaci a zkvalitnění cestování v lokalitě přestupního uzlu Bílovice nad 
Svitavou. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla  20 388 069,40 Kč bez DPH. V rámci soutěže byl

vybrán dodavatel s nabídkovou cenou 13 360 031Kč bez DPH. Dotace je poskytována  ve výši 85%

uznatelných výdajů a finanční  spoluúčast obce je ve výši 15 %.
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