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Rekonstrukce místních komunikací v Horní Bříze finišuje
Tisková zpráva č. 15/2011
Do konce listopadu bude dokončena rekonstrukce místních komunikací v Horní Bříze na
Plzeňsku, která si vyžádala investici ve výši 17 milionů korun. V obytné zóně, kde se
rekonstruované komunikace nacházejí, žije téměř sedmdesát obyvatel, a to zejména mladých
rodin s dětmi.
Obyvatelé obytné zóny si před rekonstrukcí na stav prašných a nezpevněných komunikací
často stěžovali. „Zejména v zimě se obytnou zónou prakticky nedalo projet. Jsou zde úseky
s velmi příkrým klesáním a stoupáním. Na komunikacích se navíc držela voda, která tam
stékala z okolního terénu a s příchodem zimy zamrzala. Komunikace pak byly jedna velká
ledovka,“ uvedl starosta Vojtěch Šedivec.
Problémy se objevovaly i při rychlém tání sněhové pokrývky, kdy voda vtékala na zahrady
přilehlých domů. „V době sucha byly naopak komunikace velmi prašné, což velmi
znepříjemňovalo chůzi či jízdu na kole, kdy člověk musel dýchat prach po projíždějících
autech. Po celý rok jsme zde tak řešily nějaké problémy,“ dodal starosta.
Město zkusilo zažádat o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. Napodruhé
se zadařilo, projektu byla přidělena dotace ve výši 13,8 milionů korun a město se pustilo do
kompletní rekonstrukce místních komunikací v obytné zóně.
V těchto dnech je rekonstrukce dokončována. „Došlo ke zpevnění povrchu a vymezení
parkovacích stání. Byla zvýšena i bezpečnost čtyř křižovatek a komunikace byly rozšířeny,“
uvedla Martina Langerová ze společnosti G-PROJECT, která na projekt zpracovala úspěšnou
žádost o dotaci a projekt následně administrovala.
Nejenom řidiči, ale i cyklisté ocení tento projekt. Rekonstruované komunikace mají totiž
vynikající povrch i pro jízdu na kole. Před rekonstrukcí zde kvůli prašnosti, nebezpečným
nerovnostem a nepřehlednosti prakticky nebylo možné na kole jezdit. „Nyní mohou občané
obytné zóny mít příjemný start na kole při cestě po okolních cyklotrasách,“ dodal starosta.
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.
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