Zvíkovečtí napravují letité křivdy
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Sdružení vlastníků pozemků funguje čtyři roky
Zvíkovecko – Dostat se zase na své pozemky. Takový je cíl akce, kterou nyní
uskutečňuje Státní pozemkový úřad v severní části našeho okresu. Na první
pohled o stavebním ruchu napovídá počet náklaďáků brázdících lokalitu.
Práce jsou v plném proudu. „Před čtyřmi lety se u nás vytvořilo sdružení
vlastníků pozemků a ti si pak zvolili sbor zástupců, který dále s úřadem
komunikuje. Cílem pozemkových úprav je vytyčit, kde budou třeba aleje, kde
cesty nebo rybníčky – zkrátka prvky obohacující krajinu,“ vysvětloval
starosta Petr Uher. Na základě dodaných návrhů pak Státním pozemkovým
úřadem vybraný projektant vytvořil projekt a věci se daly do pohybu. Staví
se už od března. Přesněji – tehdy v místě vniklo pracovní zázemí firmy
HOCHTIEF CZ, která se pustila do díla v okolí. „Nejprve byla na řadě cesta
v Terešově, pak dvě ve Chlumu a dvě v Podmoklech. Nakonec přišly na řadu
naše čtyři cesty. Další dvě zůstávají ještě v plánu, na ty letos už
nedojde,“ vypočítával Uher. Momentální situace vypadá tak, že dvě z
komunikací jsou ve stadiu před položením živičného koberce, na třetí se
dělá a čtvrtá si chvíli počká. Do listopadu musí být vše hotové.„Důležitá
je pro nás určitě lokalita Na Hůrkách, kde by do budoucna měla vyrůst nová
čtvrť. Zatím výstavba v zóně teprve začíná,“ informoval starosta.
Komunikace, která už se tam rýsuje, bude mít dohromady kolem dvou
kilometrů. O něco delší, a také už před dokončením, je cesta ze Zvíkovce do
Podmokel. Kdysitam bývala, ale pak byla rozorána. Nyní se prostředkem
velkého lánu obnovuje, aby se vlastníci mohli dostat na svá pole. Třetí
chystaná cesta bude asi kilometr a půl dlouhá. Podle místního značení míří
ke Kouckým. Tedy z obce k řece, do míst, kde býval přívoz.pokračování na
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Dokončení ze strany 1Naposledy si zhotovitelé nechali trasu směřující k
někdejšímu kravínu. To znamená do už zmíněné oblasti, kde nyní mají
stavbaři centrum. V budoucnu by zde měla vyrůst nová hasičská zbrojnice a
bude možné tam i stavět domy. Dokončením cest ale záležitost pro Zvíkovecké
nekončí. Hodlají trasy zokruhovat, aby je mohli k procházkám využívat nejen
místní, ale i v širším rámci regionu byly k dispozici pro turistické
výlety.„Na zvýšený výskyt náklaďáků i ruch jsme si zvykli a s postupem
práce jsme spokojení. Nebrodíme se tu v blátě, na čistotu návsi a
přilehlých ulic stavbaři dbají. Jakmile zaprší, přestávají na čas dělat,
aby se zemina nedostávala do centra,“ podotkl starosta.Dílo po dokončení
Státní pozemkový úřad předá obci, která se o ně bude povinna určitý čas
starat. „Vzhledem k tomu, že budou cesty naše, určitě o ně budeme pečovat i
pak,“ jsou názoru Zvíkovečtí.

