Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území
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Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,
Úsilného, Vitína a Zvíkova.
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Hrdějovice mají opravené komunikace
Tisková zpráva č. 7/2009
O rekonstrukci silnice Opatovická a Polní a chodníku v Hlubocké ulici usilovala dlouhou dobu
obec Hrdějovice. Nyní mohla obec tento záměr zrealizovat. Získala na něj totiž celkem 1,3
milionu korun od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko v rámci Strategického plánu
LEADER.
Silnice Opatovická a Polní jsou místní komunikace, kde byl zcela narušen živičný vršek.
„Silnice byly plné výmolů a nesplňovaly podmínky pro bezpečný provoz,“ uvedla starostka
obce Jana Lepičová. I chodníky v Hlubocké ulici byly pro chodce velmi nebezpečné. Byly zde
porušeny obrubníky a povrch byl silně narušen překopy.
V rámci projektu, který byl v těchto dnech dokončen, došlo ke kompletní rekonstrukci silnic i
chodníku. „U komunikací Opatovická a Polní bylo vyčištěno a vyrovnáno podloží, zřízen nový
živičný povrch a upraveny krajnice,“ popsala jeden z výstupů projektu Michaela Valtrová
z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, jež na projekt dotaci poskytla.
Dalším místem, které se v rámci projektu dočkalo rekonstrukce, jsou chodníky v Hlubocké
ulici. „Povrch chodníku byl kompletně zrekonstruován, a to včetně dosazení nových
obrubníků. Na vjezdech a na konci chodníku byla dosazena dlažba pro invalidy,“ dodala
Michaela Valtrová.
I další obce nyní mohou žádat o dotace na rekonstrukci komunikací na Hlubocko – Lišovsku.
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko totiž vyhlásila druhou výzvu, v rámci níž lze získat
dotace nejenom na rekonstrukci komunikací, ale i na kanalizace, opravu památek nebo
projekty podporující cestovní ruch. „O dotace lze žádat až do 15. května,“ dodala Michaela
Valtrová.
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