Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora

Tento projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora
je spolufinancován Evropskou unií

V Lenoře 20.září 2011
V průběhu letošního roku byla v Lenoře realizována akce „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Lenora“, která je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie – ROP
NUTS II Jihozápad. Ve třech důležitých lokalitách byly rekonstruovány komunikace spolu
s parkovacími místy a chodníky.
Rekonstrukcí došlo k radikálnímu zlepšení stavu komunikací a tím ke zvýšení komfortu
uživatelů komunikací a k estetickému vylepšení vzhledu obce. Senioři a lidé s pohybovými
obtížemi, stejně jako rodiče s kočárky, mohli komunikace užívat jen s obtížemi, pro některé
občany s výraznějším zdravotním handicapem byly zcela nepřístupné. Nyní se lidé mohou
bezpečně pohybovat po komunikacích. Nemusí již překonávat bariéry v podobě velkých
nerovností povrchu, který byl před rekonstrukcí tvořen již jen zbytky betonu, asfaltu či štěrku.
V případě náhlých závažných zdravotních potíží je nyní možné bez problémů zajet vozidlem
rychlé záchranné služby přímo k domům a tím zkvalitnit dostupnost péče.
Rekonstrukce komunikací je velkým přínosem pro životní prostředí. Sníží se prašnost
jednotlivých cest a chodníků. Rozšířením vozovky se zamezí splavování bahna z rozježděné
zeleně, kde byla dříve auta chaoticky parkována. Zamezí se tak následnému usazování
prachu na cestách. V souvislosti s realizací projektu se již nemusím obávat vyzvat Vás,
vážení občané, k chůzi po chodnících či k parkování na nově zrekonstruovaných
parkovištích, neboť nyní došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti a pohodlí na všech
dotčených plochách. Okolní zeleň naproti tomu zůstane nepoškozená.
Zeleň v lokalitě U Tří bytovek bude využita k výsadbě 3 kusů stromů. Dojde k přirozenému
oddělení obou parkovišť a částečnému zastínění jednoho z nich. Výsadba výrazně prospěje
krajinnému rázu v lokalitě, kdy zpevněné plochy budou vhodně doplněny travnatými úseky a
vyššími dřevinami, které vytvoří přirozený předěl mezi plochami.
Na opravu komunikací byl částečně využit recyklát z původních povrchů.
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