Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře
Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na
níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad. Opravy začaly v lokalitě U tří bytovek ( pod pecí). Zde už jsou hotové
chodníky a k finální asfaltové vrstvě připravena parkoviště. Samotná vozovka zůstala až na
konec, aby nedošlo v průběhu prací k jejímu poškození.. V této lokalitě se nyní ,zhruba
v polovině srpna, práce chýlí ke konci.
Zato ve druhé lokalitě u č.p. 87 byla situace složitější, neboť došlo k výměně staré kanalizace,
na níž poskytl částečnou dotaci ve výši 301 000,- Kč Jihočeský kraj. Kanalizace je
vyměněná, je připraven povrch pod finální úpravu chodníku zámkovou dlažbou až k domu
č.p. 52. Rovněž podkladové vrstvy pro přilehlé odstavné plochy jsou již částečně dokončeny.
I když práce v třetí lokalitě Ke skládce ještě nezačaly, přesto by do konce září by měla být
celá stavba dokončena.
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Až do konce roku bude v Lenoře probíhat rekonstrukce hned několika místních
komunikací. Rekonstrukce více než čtvrt kilometru místních komunikací si vyžádá 5,6
milionů korun. Staveniště bude předáno v těchto dnech.
„Občané si stěžují na špatný technický stav místních komunikací zejména ve třech lokalitách
obce. K bývalé skládce odpadů, u tří bytovek a u bytového domu číslo 87,“ uvedla Jaroslava
Krnáková, starostka obce Lenora. Díky tomu, že obec získala dotaci z Evropské unie, může
nyní všechny tyto tři komunikace zrekonstruovat. „Z vlastního rozpočtu bychom na
rekonstrukci neměli dost peněz,“ dodala starostka.
Místní komunikace se dočkají nového povrchu, vybudování parkovacích stání i chodníků a
budou odstraněny bariéry, které nyní znemožňují pohyb po komunikacích fyzicky
handicapovaným. Bude také zvýšena bezpečnost křižovatky jedné z řešených místních
komunikací se silnicí I. třídy č. 39, která je velmi frekventovaná, protože vede k hraničnímu
přechodu Strážný – Philippsreut. „Výjezd na silnici I. třídy je nyní velmi nebezpečný. Mezi
povrchem místní komunikace a silnice I. třídy je totiž velký výškový rozdíl,“ uvedla starostka.
Místní komunikace, které projdou rekonstrukcí, jsou významné nejenom pro občany Lenory,
ale i turisty, kteří se po nich dostanou k hlavním turistickým cílům v obci. „Jedna z řešených
komunikací vede k veřejné peci na chleba z první poloviny 19. století. V lenorské peci
pečeme zejména pro turisty chleba a další pečivo každou poslední sobotu v měsíci od dubna
do prosince,“ uvedla starostka.
K předání staveniště dojde v během následujících dvou týdnů. „Chceme počkat na teplejší
počasí, proto jsme zahájení stavby o několik dnů posunuli,“ doplnila starostka. „Rekonstrukce
komunikací bude dokončena nejpozději v prosinci letošního roku. V první polovině příštího
roku tak bude mít obec dotaci proplacenou,“ uvedla Petra Krohová ze společnosti GPROJECT, která na projekt získala více než pětimilionovou dotaci ze strukturálních fondů
Evropské unie a nyní projekt řídí.
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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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