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Obyvatelé Hluboké nad Vltavou se t ěší z nov ě 
zrekonstruované ulice 
 
 
Tisková zpráva č. 8/2014 
 
 
Jabloňová ulice v Hluboké nad Vltavou se dočkala rekonstrukce. Komunikace, která se 
nachází v části města Zámostí na severním svahu v lokalitě zvané Pod Barborkou a přímo 
navazuje na místní komunikaci vedoucí ke Sporthotelu Barborka, zajistí nejen snadnější a 
bezpečnější průjezd, ale poskytne i nová parkovací místa. Komunikace byla zrekonstruována 
v délce 155 metrů. 
 
„Ulice Jabloňová se v posledních letech nacházela ve velmi špatném technickém stavu. 
Projíždějící vozidla způsobovala kvůli deformovanému a nerovnému povrchu vysokou 
prašnost a nadměrně zatěžovala okolí hlukem,“ popsal situaci Jan Šmidmayer, předseda 
výběrové komise Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, která na akci přispěla dotací ve 
výši 408 832 Kč. Položením nového asfaltu se zlepšila plynulost provozu na této komunikaci, 
což ocení nejen obyvatelé bytové zástavby v této lokalitě,   ale i návštěvníci Sporthotelu 
Barborka. Kromě snížení hlučnosti a prašnosti došlo rovněž ke zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu při užívání komunikace. Ulice Jabloňová byla jednou z posledních 
nezrekonstruovaných komunikací v této oblasti. 
 
V rámci projektu byly osazeny nové silniční obrubníky, byly doplněny podkladní vrstvy a 
nakonec byl položen nový povrch z asfaltového betonu. Návštěvníci Sporthotelu Barborka 
mají nyní možnost přijet přímou cestou ke sportovnímu komplexu přes ulici Jabloňová, která 
se napojuje na ulici Barborka, a nemusejí objíždět celou bytovou zástavbu Pod Barborkou. 
Komunikace byla původně v tak špatném technickém stavu, že projíždění ulicí bylo téměř 
nemožné. Díky rozšíření komunikace, jejíž šířka nyní dosahuje až 6 m, mohou obyvatelé 
Hluboké nad Vltavou i návštěvníci Sporthotelu Barborka zcela bezpečně parkovat po krajích 
komunikace. To ocení zejména návštěvníci koupaliště Barborka, kteří v letním období mají 
v této lokalitě problém zaparkovat. 
 
„Rekonstrukce komunikace byla dokončena letos v říjnu. V rámci projektu bylo opraveno 155 
metrů vozovky a v současné chvíli pokračuje řízení projektu, jehož cílem je proplacení 
dotace. Celkem si rekonstrukce vyžádala 989 tisíc korun,“ uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní 
akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. 
 
Město Hluboká nad Vltavou již v rámci programu Leader vyčerpalo téměř 2,5 mil. korun. 
„Tyto finanční prostředky přispěly na financování projektů Obnova místní komunikace Líšnice 
– Radonice, Parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou – 2. Etapa, Oprava kaple 
sv. Jana Nepomuckého v Municích, Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v Hluboké 
nad Vltavou a mnoho dalších,“ upřesnil Jan Šmidmayer, předseda výběrové komise Místní 
akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. 
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Dotace poskytnutá na projekt pochází z Programu rozvoje venkova ČR, z osy IV, Leader. 
Rozděluje je však Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, nezisková organizace sídlící 
v Hluboké nad Vltavou. Od roku 2008 takto Místní akční skupina rozdělila už 39,6 milionů 
korun. Dotaci mohou získat projekty realizované na území obcí Adamov, Borek, Hlincová 
Hora, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, 
Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín, Vráto a Zvíkov. 

 
 
Přílohy: 
Fotografie komunikace po rekonstrukci 
 
 
Kontakt: 
Bc. Andrea Zemánková 
tel.: 386 353 242, 774 434 809 
e-mail: zemankova@g-project.cz  
 

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


