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V Libín ě vybudovali podél hlavní silnice chodník, ve řejné osv ětlení i 
měřič rychlosti 
 
Tisková zpráva č. 09/2012 
 
V obci Libín na Českobudějovicku výrazně zvýšili bezpečnost chodců. A to vybudováním 
nového chodníku, veřejného osvětlení i umístěním měřiče rychlosti podél hlavní silnice, která 
obcí prochází.  
 
„Podél komunikace III/1469, která přivádí dopravu do obce ve směru od Zvíkova, nebyl 
žádný chodník ani veřejné osvětlení. Chodci se proto museli pohybovat na kraji vozovky, což 
bylo s ohledem na poměrně hustý provoz velmi nebezpečné,“ popsal důvod realizace 
projektu starosta obce Libín, Václav Ludvík.  
 
Proto se obec rozhodla požádat o dotaci od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko a 
s její pomocí zrealizovat projekt zaměřený na kompletní zvýšení bezpečnosti chodců v obci. 
„Na projekt jsme v rámci 6. výzvy poskytli dotaci ve výši 652 tisíc korun. Původně byla 
dotace o 83 tisíc vyšší, ale obec vysoutěžila zakázku levněji než původně předpokládala,“ 
uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.  
 
V rámci projektu za necelý milion korun byl v obci podél komunikace vybudován nový 
chodník o délce 250 metrů a bylo zde umístěno 7 sloupů veřejného osvětlení. Navíc na 
prvním sloupu veřejného osvětlení u příjezdu do obce byl umístěn měřič rychlosti, od něhož 
obec očekává zpomalení rychlosti projíždějících aut a tím zvýšení bezpečnosti. „Projekt je již 
v tuto chvíli realizačně i administrativně úspěšně ukončen, včetně kontrol, a už jen čekáme 
na proplacení dotace,“ dodal starosta.  
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