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
16. dubna 2013

Lišov zrekonstruoval ulici Žižkova
Tisková zpráva č. 03/2013
V těchto dnech skončila rekonstrukce jedné z hlavních místních komunikací ve městě Lišov.
Ulice Žižkova prošla v minulosti už dvěma etapami opravy. Nyní byla za 1,6 milionů korun
dokončena oprava poslední, třetí etapy.
Vozovka měla živičný povrch s řadou záplat a překopů po provedených přípojkách sítí. To
způsobovalo poměrně velkou prašnost a hlučnost silnice.
„V uplynulých letech jsme provedli rekonstrukci prvních dvou částí Žižkovy ulice. Nyní jsme
konečně dokončili i poslední část ulice. Rekonstruovali jsme i stávající chodník při levé
straně směrem od kostela,“ uvedl Jiří Švec, starosta města Lišov, a dodává, že rekonstrukce
v rámci 3. etapy se týkala 158 metrů komunikace.
Projekt si vyžádal více než 1,6 milionu korun. Z toho 616 tisíc poskytne formou dotace Místní
akční skupina Hlubocko – Lišovsko. „V dubnu předložíme Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu žádost o proplacení dotace,“ uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní akční
skupiny Hlubocko – Lišovsko.
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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