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Radomyšl investuje do nových parcel
Tisková zpráva 17/2015
Městys Radomyšl na Strakonicku dokončil v těchto dnech třetí etapu výstavby komunikace a
inženýrských sítí v lokalitě „Na Baborčici“, kde vznikají nové rodinné domy. Stavební práce si
vyžádaly 5,6 milionů korun, na výstavbu komunikace přispěla městysi evropská dotace.
Tato třetí etapa je poslední etapou, která dokončila propojení nové výstavby v lokalitě Na
Baborčici s místní komunikací v severní části městyse spojující centrum obce a
severozápadní výpadovku směrem na Leskovice a dále na Horažďovice. „Snažíme se lákat
nové občany na atraktivní parcely s kvalitní infrastrukturou. To je i případ lokality Na
Baborčici. Jen za posledních několik let zde bylo postaveno 44 rodinných domů a pro novou
výstavbu je připraveno dalších 11 parcel,“ uvádí starosta městyse Luboš Peterka a dodává,
že za posledních deset let počet obyvatel v Radomyšli výrazně roste. Jen za poslední rok má
Radomyšl 19 nových občanů, za posledních 10 let pak 131 nových občanů.
„V rámci třetí etapy projektu bylo vybudováno 334 metrů místní komunikace, kde vzniklo 21
parkovacích stání. Výstavbu kanalizace a vodovodu si městys hradil z vlastního rozpočtu,
komunikace je z 85 % spolufinancována dotací z ROP Jihozápad,“ uvedl Lukáš Tryml ze
společnosti G-PROJECT, která na projekt zpracovala úspěšnou žádost o dotaci a nyní dohlíží
na soulad realizace projektu s dotačními pravidly.
Realizátor projektu: Městys Radomyšl
Celkové výdaje: 5,6 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 3,3 mil. Kč
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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.

