TACHOVSKÝ

Nejen silnice. Chtějí i chodník
Tachovsko – Dokončených rekonstrukcí silnic v tachovském okrese využily některé obce, aby
opravily místní komunikace a chodníky. Například v Erpužicích jsou práce na opravách
místních komunikací v plném proudu, přestože obec čeká na to, jak si povede podaná žádost
o evropskou dotaci.

Opravený úsek silnice mezi obcemi Únehle, Erpužice a Trpísty. Autor: Plzeňský kraj
Rekonstrukce chodníků a dalších komunikací v Erpužicích navazuje na v pondělí dokončenou
rekonstrukci silnice z Únehle na hranice okresu. „Chodník od bytovek k návsi máme už
hotový, teď se pokračuje přímo v centru obce," poukázal starosta Václav Uhlíř na nově
položené obrubníky. „Zatím hradíme práce z našeho rozpočtu, nicméně požádali jsme
o dotace a pokud bude žádost úspěšná, dotace nám pomohu celé dílo financovat," dodal.
Po dokončení prací by se také mohlo změnit dopravní značení. Zatím je jako hlavní silnice
vedena cesta z Trpíst směrem na Malovice, motoristé přijíždějící od Stříbra musejí zastavit a
dát přednost. To by se mělo změnit, silnice od Stříbra na Trpísty je frekventovanější.

Také v sousedních Trpístech budou upravovat chodníky podél rekonstruovaného průtahu.
„Podařilo se nám dokončit kanalizaci, a tak teď nás čekají úpravy chodníků podél opravené
silnice. Zatím je budeme zpevňovat provizorně, než si zem po kanalizace takzvaně sedne,"
uvedl starosta Trpíst Josef Pavlas.
Práce na rekonstrukci silnice Tachov – Zadní Chodov využili také v Chodském Újezdu.
„V centru obce jsme současně s tím, kdy probíhala rekonstrukce silnice, položili nové
obrubníky a v části také nové chodníky," uvedl starosta obce Jiří Dufka.
Podobný záměr mají také v Zadním Chodově, ovšem zatím stavět nemohou. „Chtěli bychom
pokračovat v opravách místní komunikace ve vedlejší ulici směrem na Broumov. Projekt
máme připravený, ale další postup nám brzdí chybějící podpis jednoho z majitelů pozemků.
Jakmile se nám podaří podpis získat, budou pokračovat legislativní kroky, abychom úpravu
této ulice mohli zahájit," řekl Deníku starosta obce Zadní Chodov Jiří Šmejkal.
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