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
13. prosince 2012

Ve Štěpánovicích zrekonstruovali místní komunikaci
Tisková zpráva č. 11/2012
Ve Štěpánovicích zrekonstruovali místní komunikaci Nad Rybníkem v délce 332 metrů.
Komunikace, po které je přístupná bytová zástavba této části obce, byla ještě nedávno
v havarijním stavu, a proto si vyžádala celkovou opravu včetně nového krytu. Na
rekonstrukci v hodnotě 882 tisíc korun přispěla dotací Místní akční skupina Hlubocko
– Lišovsko.
„Komunikace byla původně vybudována pouze zpevněním povrchu s nástřikem asfaltu,
takže byla léty intenzivního užívání značně poškozena. Jsem rád, že se obyvatelé
Štěpánovic nyní dostanou do svých domovů po bezpečné cestě bez výmolů,“ uvedl Václav
Kopačka, starosta obce Štěpánovice.
Rekonstrukce komunikace Nad Rybníkem byla v této obci významná nejen pro dotvoření
jejího celkového rázu a zlepšení kvality bydlení místních obyvatel, ale i pro místní
zemědělce, podnikatele, či rekreanty, kteří ji také hojně využívají.
Obec požádala o dotaci Místní akční skupinu Hlubocko – Lišovsko v rámci Strategického
plánu Leader a se svojí žádostí o dotaci byla úspěšná. „Oprava této komunikace stála
celkem 882 tisíc korun a my jsme na ni v rámci Programu rozvoje venkova přispěli částkou
503 tisíc korun. Zbytek si obec spolufinancovala sama. Projekt je nyní dokončen a čeká na
proplacení dotace,“ doplnil Lukáš Tryml, ředitel Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.
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