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Místní komunikace v centru Kaplice jsou opravené
Tisková zpráva 20/2015
Město Kaplice právě dokončilo rekonstrukci dvou významných místních komunikací ve svém
centru, ulici Široká a ulici SNP. Obě silnice mají nový povrch, veřejné osvětlení, kanalizaci,
vodovod i chodníky. Investice si vyžádala 10,8 milionů korun a přispěla na ni evropská
dotace.
„Ulice SNP byla jednou z nejhorších místních komunikací v Kaplici, co se technického stavu
týká. Byly zde zcela propadlé příkopy, které byly nebezpečné nejenom pro auta, ale i chodce.
Také kanalizace a vodovod byly v havarijním stavu, pocházely ze 70. let,“ uvedl starosta
města Pavel Talíř. V ulici Široká bylo největším problémem parkování, auta parkovala na
chodníku.
Město nyní dokončilo projekt kompletní rekonstrukce obou silnic, a to díky dotaci z ROP
Jihozápad. „Obě místní komunikace včetně chodníků získaly nový povrch, byla
rekonstruována kanalizace, vodovod a jejich přípojky. V ulici Široká je navíc nové osvětlení,“
uvedla Andrea Zemánková ze společnosti G-PROJECT, která dohlíží na to, aby byl projekt
realizován dle dotačních pravidel. „Silnice jsou již zkolaudované, nyní budeme žádat o
proplacení dotace ve výši 6,6 milionů korun,“ dodala Andrea Zemánková.
Realizátor projektu: Město Kaplice
Celkové výdaje: 10,8 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 6,6 mil. Kč

Tyto projekty Rekonstrukce ulice Široká v Kaplici a Rekonstrukce ulice SNP v Kaplici
jsou spolufinancovány Evropskou unií
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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.

