Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území
Adamova, Borku, Hlincové Hory, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic,
Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína,
Štěpánovic, Úsilného, Vitína a Zvíkova.

Hluboká nad Vltavou
4. ledna 2013

Na Hluboké mají nové parkoviště
Tisková zpráva č. 01/2013
Obyvatelé panelových domů ve Fügnerově ulici v Hluboké nad Vltavou se mohou těšit
z nově vybudovaného parkoviště pro 17 aut. Parkoviště si vyžádalo 622 tisíc, dotací ve
výši 324 tisíc korun přispěla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko.
Dosavadní počet parkovacích míst u panelových domů ve Fügnerově ulici byl naprosto
nedostatečný. Řidiči byli nuceni parkovat na trávě nebo kolem silnice, která pak byla těžko
průjezdná. „Toto je problém nejspíše všech starších sídlišť. Když se stavěla, kapacita
parkovacích míst byla dostatečná, protože každý neměl své vlastní auto. Postupem doby se
však situace rapidně změnila, a proto je nutné tento problém řešit,“ řekl Lukáš Tryml, ředitel
Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Parkoviště bylo vybudováno na nezpevněném blátivém povrchu, na kterém sice auta
v minulosti parkovala, ale zcela nekoordinovaně. Tato plocha tak nemohla být plně kapacitně
využita.
Nyní je příjezdová cesta k parkovišti vyasfaltována a povrch samotných parkovacích míst je
vydlážděn betonovou dlažbou. Na parkovišti byla vybudována i dvě parkovací místa pro
handicapované osoby. To však není konec jeho úprav. Po první a druhé etapě výstavby
tohoto parkoviště se plánuje ještě realizace třetí etapy, po jejímž ukončení by toto parkoviště
mělo čítat celkem 24 míst k parkování.
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko je sdružením podnikatelů a obcí působících na
území Hlubocka a Lišovka. Rozděluje dotace v rámci Strategického plánu Leader a realizuje
projekty, které region rozvíjí. Organizace sdružuje 19 obcí: Adamov, Borek, Hlincová Hora,
Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč,
Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín a Zvíkov.
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