Tisková zpráva (červenec 2016)
Poslední pátý rok v době udržitelnosti – projekt: Budování kapacity pro místní rozvoj
Velké Hleďsebe (CZ.1.09/2.1.00/18.00375), jehož nositelem je obec Velká Hleďsebe
V rámci realizace projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe, který byl
ukončen v polovině roku 2011, bylo vytvořeno několik dokumentací a studií na obnovu místních
komunikací a veřejných prostranství obce. Projekt se nyní nachází ve stádiu tzv. udržitelnosti
(udržitelnost byla poskytovatelem dotace stanovena na období 5 let a září 2016 je stanovené jako
poslední sledované období v rámci udržitelnosti projektu). Doba udržitelnosti je v praxi spojena
zejména se snahou o maximální využití vzniklé projektové dokumentace zrealizováním
naplánovaných aktivit.
Obec realizovala v roce 2009 – 2011 výše uvedený projekt, v rámci kterého bylo vytvořeno
několik technických dokumentací a studií rozdělených do bloků:
1) Řešení zelené osy obce, která je vymezena územím mezi místními částmi Klimentov
a Velká Hleďsebe, které představuje unikátní prostor zeleně přirozeně spojující tyto dvě
místní části
2) Zpřístupnění areálu bývalých kasáren Klimentov (brownfield) prostřednictvím napojení
na technickou infrastrukturu obce, zejména v oblasti liniových staveb
3) Obnova místních komunikací a související infrastruktury v obci
Velká část vytvořených projektových dokumentací byla obcí již využita, jedná se o tyto:
- Zpřístupnění areálu kasáren Klimentov prostřednictvím napojení na technickou
infrastrukturu obce
- Obnova místních komunikací a související infrastruktury – Komunikace a inženýrské sítě
ulice Husova a Kollárova
- Revitalizace povodí potoka Schlötzerbach
Zbylé dokumentace obec využije dle finančních možností v dalších letech.
I v posledním roce udržitelnosti projektu probíhala dobrá spolupráce s partnery projektu, kterými
jsou: Golfer s. r. o., Ing. Vladimír Dufek, MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o.,
Městské muzeum Mariánské Lázně, Obec Drmoul, Obec Tři Sekery, Obec Valy a ZO ČSOP
Kladská.
Spolupráce spočívala především ve výměně zkušeností, v informování obou stran o výstupech
a postupném využívání vytvořených projektových dokumentací, ale také se v rámci navázaného
partnerství rozvíjení spolupráce v rámci dalších témat a projektů, které jsou pro partnery důležité.

Revitalizace povodí potoka Schlötzerbach (realizace dle projektové dokumentace vytvořené
v rámci projektu)

Bližší informace o obci naleznete na webových stránkách: http://www.velkahledsebe.cz
a informace o projektu jsou zde: http://bkvh.webnode.cz
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