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V Úsilném zrekonstruovali silnici
Tisková zpráva č. 11/2010
Zrekonstruovanou silnici a nové chodníky v ulici K Čertíku mohou využívat občané
Úsilného. 55 metrů zrekonstruované komunikace se zpomalovacími prahy a 170 metrů
nových chodníků ocení nejen 15 rodin, které v lokalitě bydlí, ale i ostatní obyvatelé
Úsilného, kteří trasu využívají k pěší i cyklodopravě do Českých Budějovic a
Nemaničtí, kteří se zde rádi procházejí a venčí psy. Silnice a chodníky byly
zkolaudovány počátkem minulého měsíce.
Část komunikace v ulici K Čertíku byla zrekonstruovaná už v letech 2008 - 2009 díky dotaci
ze státního rozpočtu. Zbývající část komunikace však zůstala ve špatném stavu a rodiny,
které v lokalitě bydlí, se ke svým domům dostávaly jen s velkými obtížemi.
Rekonstrukce zbývající části místní komunikace začala před šesti měsíci. V rámci
stavebních úprav došlo k rozšíření stávající místní komunikace ze 4,20 na 5,50 metrů a
jejímu odvodnění. Vozovka byla v celé délce po obou stranách olemována betonovými
silničními obrubníky a byly vybudovány zpevněné vjezdy k jednotlivým parcelám.
Vedle rekonstrukce 55 metrů samotné komunikace byly dále vybudovány chodníky v celkové
délce 170 metrů. Plochy kolem nově vybudovaných chodníků byly zatravněny. „Pro zvýšení
bezpečnosti chodců a cyklistů jsme chtěli na nové komunikaci zřídit dva zpomalovací prahy o
délce alespoň 4 m, tak jak se nám osvědčily na jiných místech v obci. Trvalo dva roky, než
se nám podařilo přesvědčit policii k souhlasnému vyjádření. Původně byla tato oblast
obytnou zónou s jednou svislou značkou na začátku a druhou na konci, dnes již, bohužel,
nemůže být, a proto jsme museli umístit podél prahů a na odbočkách množství dalších
značek, které celou akci také prodražily,“ doplnil starosta obce Pavel Kašpárek.
Projekt si vyžádal celkem 1 milion korun, z toho 761 tisíc pokryla dotace od Místní akční
skupiny Hlubocko – Lišovsko v rámci Programu rozvoje venkova. „Další výzvu, v rámci níž
budou moci obce a města na Hlubocko – Lišovsku zažádat o dotace, vyhlásíme
pravděpodobně na jaře 2011. Opět bude možné podávat žádosti do všech oblastí podpory.
Tedy na podporu cestovního ruchu, obnovu a rozvoj vesnic a ochranu a rozvoj kulturního
dědictví venkova,“ dodal Lukáš Tryml z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.
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