Sdružení podnikatelů,
podnikatel , neziskových organizací a samospráv na území
Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic,
Hrdějovic, Hůr,
H
Hvozdce,
Chotýčan,
čan, Jivna, Libína, Libní
Libníče,
e, Lišova, Rudolfova, Šev
Ševětína, Štěpánovic,
Úsilného, Vitína a Zvíkova.

Hluboká nad Vltavou
29. března 2010

Komunikace Na Výsluní už je v novém
Tisková zpráva č. 1/2010
Obyvatelé i návštěvníci
vníci obce Borek u Českých Budějovic mohou už několik
ěkolik m
měsíců využívat
rozšířenou
enou a opravenou komunikaci Na Výsluní. Ne její opravu získala obec dotaci ve výši
126 664 korun z Programu rozvoje venkova prostřednictvím
prost ednictvím Strategického plánu Leader,
který realizuje Místní akční
ní sku
skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
kce za celkem 276 823,75 Kč byla během loňského
ského října a listopadu
V rámci rekonstrukce
rozšířena
ena komunikace Na Výsluní o zhruba 1,25 metru, a to v délce 34 metr
metrů. Došlo také k
drobným opravám místních komunikací v západní části Borku.
„Dlouhodobě se zaměřujeme
ujeme na zlepšování, popřípadě další budování infrastruktury pro
zajištění
ní odpovídajícího životního standardu místních obyvatel. V současné
souč
sou
době lze na
území obce nalézt celou řadu
adu technicky nevyhovujících místních dopravních komunikací či
jejich dílčích částí.
ástí. Ale objem pot
potřebných úprav několikanásobně přesahuje
řesahuje rozpočtové
rozpo
možnosti obce. Proto jsme se rozhodli využít Program rozvoje venkova,“ uvedl starosta
Borku Václav Fučík.
Realizací projektu spočívajícího
ívajícího v rozší
rozšíření
ení místní komunikace Na Výsluní a drobných
opravách dalších
h komunikací (zejména ulice „U školky“) došlo k napojení sídelních částí obce
a v konečném důsledku
sledku také ke zlepšení propojení na nad
nadřazenou
azenou dopravní síť
sí procházející
obcí. „Došlo tak ke zlepšení, zrychlení a usnadnění
usnadn ní pohybu místních obyvatel v rámci obce a
také ke zvýšení jejich bezpečnosti.
bezpe
Nezanedbatelným přínosem
ínosem je i celkové zlepšení
fyzického vzhledu silnice,“ dodal Fučík.
Fu
V rámci Strategického plánu Leader se v loňském
ském roce zrealizovalo 5 projektů
projekt za více jak 4
miliony korun v oblasti Hlubocka a Lišovska.
Lišovska. „Další výzvu mohou zájemci využít
k předkládání
edkládání svých projektů už letos v květnu.
tnu. Podporovány budou projekty z oblastí
cestovní ruch, obnova a rozvoj vesnic a ochrana a rozvoj kulturního dědictví,“
d dictví,“ upřesnila
up
Hana
Hricová, předsedkyně správní rady Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko.
Potřebné
ebné informace podle ní zájemci o dotace naleznou například
nap íklad na internetových
stránkách www.mashl.cz,, odkaz Strategický plán Leader.
Kontakt:
Ing. Michaela Valtrová
e-mail: manager@mashl.cz
tel.: 387 965 104, 773 644 373

Evropský zemědělský
lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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