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V Nové Bystřici opravili hned několik silnic
Tisková zpráva 3/2015
V Nové Bystřici dokončili v těchto dnech díky několika schváleným dotacím rekonstrukci hned
čtyř místních komunikací. Celkem opravili téměř tři a půl kilometru místních komunikací III.
třídy v centru města i jeho místních částech.
„Sešly se nám najednou tři schválené projekty na místní komunikace, na které nám schválili
dotace z ROP Jihozápad. Bylo sice administrativně náročnější realizovat vše ve stejný
moment, ale myslím, že jsme to zvládli dobře a věřím, že během jara budeme mít dotace
proplacené,“ uvedl starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha.
První zrekonstruovaná komunikace je v ulici U Rybníčku v centru města. „Vedle výtluků
v silnici nás trápilo i to, že chodníky zde nebyly bezbariérové. Přitom v ulici sídlí ordinace
praktického lékaře a bezbariérovost je zde na místě,“ uvedl starosta. V rámci projektu došlo
k rekonstrukci vozovky a chodníků s výstavbou parkovacího zálivu. Chodníky jsou nyní
přizpůsobeny osobám se sníženou schopností a pohybu.
Druhá komunikace, která byla kompletně zrekonstruována, je významná nejenom pro
občany, ale i návštěvníky regionu. Vede totiž k lyžařskému areálu v místní části Hradiště.
„Jedná se o původně úvozovou cestu, která je nejkratší spojnicí mezi městem Nová Bystřice
a částí obce Hradiště. V minulých letech byla silnice využívána v hojné míře zemědělci,
jejichž těžká technika ji bohužel zdevastovala,“ sdělil starosta.
Třetí zrekonstruovaná silnice napojuje část obce Skalka na hlavní krajskou silnici spojující
Novou Bystřici a Slavonice.
Poslední místní komunikace, která prošla rekonstrukcí, je v části Ovčárna, kde vyrůstá nová
obytná zóna. Řidiči museli před rekonstrukcí jezdit po hlučných a propadlých betonových
panelech, nyní je vozovka z hladkého asfaltového betonu.
„Celkem vyšla rekonstrukce těchto čtyř místních komunikací na 12,3 milionů korun. Dotace
z ROP Jihozápad z toho pokryje téměř 10 milionu,“ uvedla Andrea Zemánková ze společnosti
G-PROJECT, která projekty administruje.
Město Nová Bystřice plánuje v rekonstrukci místních komunikací pokračovat i tento rok. Má již
zažádáno o dotaci z ROP Jihozápad na rekonstrukci dalších osmi místních komunikací ve
městě Nová Bystřice a jeho místních částech Smrčná a Klášter. Zda s žádostí uspělo, se
město dozví v dubnu. Pokud bude dotace schválena, bude rekonstrukce dalších osmi
místních komunikací dokončena do srpna letošního roku.
„Spravujeme velmi rozsáhlé území, více než 8 tisíc hektarů. Navíc máme 13 místních částí.
Místních komunikací, které potřebují zrekonstruovat, je tak stále více než dost. Navíc chceme
budovat i nové komunikace v plánovaných obytných zónách, například v ulici Vitorazská, kde
bychom v budoucnu rádi vybudovali základní technickou vybavenost pro osm nových
rodinných domů,“ dodal starosta.
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