
 

NÁZEV PROJEKTU:  REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - LÁSENICE 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02377 

Projekt byl podpořen v rámci 13. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 

II Jihozápad. 

Datum zahájení projektu:                                                     1.5.2007 

Datum zahájení fyzické realizace projektu:                       1.9.2011 

Datum ukončení fyzické realizace projektu:                    21.8.2012 

Datum ukončení projektu:                                                  10.9.2012 

 

Celkové výdaje projektu:   15 283 785,98 Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  14 604 121,98 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu:        679 664,00 Kč 

 

Dotace z Regionální rady celkem:    12 413 503,68 Kč, tj. 85 % 

 

Stručný popis projektu: 

V obci Lásenice se nachází zóna s nově postavenými obytnými rodinnými 

domy. V této zóně byla vybudována základní technická infrastruktura, 

resp. vodovod, kanalizace a další sítě. Komunikace byly při výstavbě 

řešeny provizorně. Z větší části byly využity stávající polní cesty provizorně 

zpevněné recyklátem.  Předmětem předkládaného projektu tak byla 

výstavba nových místních komunikací s bezprašným krytem pro 

bezpečný přístup a příjezd k zástavbě nových rodinných domků, včetně 

vybudování chodníků podél těchto komunikací a rekonstrukce některých 

komunikací stávajících (nová výstavba 0,65 km; rekonstrukce 0,25 km). 

Vzhledem k tomu, že ústřední komunikace ústí na jedné straně na silnici 

I/34 z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce a na straně druhé na 

silnici II/149 z obce Lásenice do obce Číměř, bylo součástí projektu i 

odstranění závažné bodové závady v podobě nepřehledné křižovatky 

dotčené místní komunikace se silnicí II/149.  

 

Modernizovány byly tyto úseky místních komunikací: 

Rekonstrukce části Větve 10  
Rekonstrukce Větev 20  
Výstavba části Větve 10  
Výstavba Větev 30  
Výstavba Větev 40  
Výstavba Větev 50  
Výstavba Větev 60 
 

 

 

 



 

Ilustrační znázornění: 

 
 

 

Realizace projektu přinesla následující výsledky: 

a) Zlepšení napojení místních komunikací, které slouží jako obslužné pro rozvojové plochy obce 
(bydlení, podnikání, občanská vybavenost) na průjezdní komunikaci I. třídy č. 34 České 
Budějovice – Jindřichův Hradec a na komunikaci II. třídy 149 Lásenice – Nová Bystřice.  

 
b) Zlepšení propojení částí obce, které obsahují místní vybavenost obce, zástavbu rodinných domů, 

podnikatelské nemovitosti a plochy určené k nové výstavbě rodinných domů. 
 

c) Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci a uživatelů dotčených místních komunikací.  
 

d) Zlepšení životního prostředí v obci. 
 

 

 

 

 


