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Identifikace projektu 

Název projektu 

 

REVITALIZACE CENTRA OBCE VÁPENNÁ 

Název operačního 
programu 

ROP NUTS II Střední Morava 

Prioritní osa 2 

Číslo oblasti podpory 2.3.1 

Číslo výzvy 40 

Výzva 
Výzva č. 40/2013 – 2.3.1 Fyzická revitalizace území, platnost od 13.2.2013 
do 29.3.2013 

Název oblasti podpory Rozvoj venkova 

Název podoblasti 
podpory 

Fyzická revitalizace území 

Registrační číslo projektu CZ.1.12/2.3.00/40.01931 

Datum zahájení projektu 28.1.2013 

Datum ukončení projektu 30.12.2014 

Příjemce podpory  
a realizátor projektu 

Obec Vápenná 
Sídlo: Vápenná, 442, 790 64  Vápenná  

Kontaktní osoba příjemce 
dotace 

Leoš Hannig, starosta obce 
vapenna@rychleby.cz; +420 584 439 068 

 

Popis projektu 

Předmětem projektu je revitalizace a komplexní řešení plochy obecního parku a veřejné zeleně v 
centru Obce Vápenná. V této části obce se nachází téměř veškerá občanská vybavenost a služby, kdy 
přímo u předmětných ploch je Obecní úřad a Multifunkční centrum Vápenná, v bezprostřední 
blízkosti pak ZŠ, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka, prodejna potravin, restaurace, kostel, MŠ, 
knihovna, pošta a další služby. Předmětné plochy jsou vzájemně propojené. 
Stav ploch parku a veřejné zeleně byl před realizací projektu velice špatný, technicky a vegetačně 
dožilý, limitující frekvenci a účel jejich využití. Zajištění bezpečnosti pohybu po těchto plochách, jejich 
bezbariérovosti, širokých užitných volnočasových a relaxačních možností a řešení dalších souvisejících 
krizových aspektů Obce byly hlavními cíli projektu. 



V rámci projektu byly nezpevněné, vyšlapané, nerovné cesty nahrazeny kvalitními, bezpečnými a 
bezbariérově upravenými komunikačními plochami. Nové prvky mobiliáře a nové funkční členění 
parku do různě využitelných zón rozšířily škálu možností jeho využití. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu 
byly plochy opatřeny také veřejným osvětlením.  
Komplexně zrevitalizované plochy veřejné zeleně a zdejší vegetace pak představují oživení a zpestření 
urbanizované části centra obce, a to nejen z estetického, ale také z užitného hlediska. 
Předložený projekt také usnadňuje obyvatelům obce parkování aut přímo v centru obce. 
 

Cíle projektu 

Realizace projektu představuje pro obyvatele Obce Vápenná možnost příjemného, bezpečného, 
plynulého a bezbariérového pohybu po předmětných plochách, které jim nabízí také široké možnosti 
pro trávení jejich klidového či aktivního volného času.  
Zrevitalizované plochy parku a veřejné zeleně v centru Vápenné mají pro místní občany velký význam 
také tím, že mohou být využívány naprosto všemi obyvateli obce, včetně zdravotně postižených a 
jinak pohybově znevýhodněných občanů.  
Realizací projektu tak byly odstraněny krizové aspekty v centru Obce Vápenná. Občanům obce 
přinesla realizace projektu zlepšení kvality jejich života, zlepšení jejich životních podmínek a zvýšení 
jejich spokojenosti s životem v této obci. Tyto skutečnosti byly hlavními cíli předloženého projektu. 
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