Obnova historického přeshraničního spojení Plesná - Bad Brambach
SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás informovat o velmi důležité události, která se konala dne 19. srpna v
10.00 hodin na radnici v Bad Brambachu. Zde bylo za účasti partnerských stran: Zemského
okresu Vogtland, zastoupeným panem Rolfem Keilem – zemským radou, Karlovarského kraje,
zastoupeného panem Jakubem Pánikem – náměstkem hejtmana, obce Bad Brambach,
zastoupenou panem Helmutem Wolframem, Městem Plesná, zastoupeným starostou Petrem
Schallerem, podepsáno Kooperační ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci
přípravy a realizace projektu „Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná –
Bad Brambach (Aš)“. Cílem tohoto Kooperačního ujednání je spolupráce partnerských stran
při přípravě, stanovení společného postupu a realizaci jednotlivých stavebních opatření na
silnici III/21240, III/2136 a místních komunikací na české straně a na silnici B 92 a K 7846 na
německé straně. Tento dokument je také přílohou k podání žádosti o dotaci z Programu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.
Jsem rád, že Karlovarský kraj tento projekt podporuje a i nově zvolený zemský rada pan Keil,
se kterým jsem se sešel v Plavně, mi i za německou stranu potvrdil maximální podporu tohoto
projektu. V současné době máme dokončenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení
a doufáme, že bychom mohli ke konci roku 2015 podávat společnou žádost o dotaci. Celkové
náklady na tento projekt činí cca. 160 000 000,- Kč vč. DPH. Město Plesná by se na svých
stavebních částech podílelo částkou okolo 38 000 000,- Kč a zbylá částka připadá na
Karlovarský kraj. V tomto programu je výše dotace 90% a podíl žadatele 10%. Tímto projektem
by se nám podařilo vyřešit dopravní situaci v centru města (nové komunikace a chodníky).
Další navazující investiční akcí v rámci revitalizace centra by mělo být řešení revitalizace
bývalé továrny Tosta a objektu bývalé Jednoty. Na těchto projektech pracujeme dlouhodobě a
o konkrétnějších obrysech výsledků naší práce budete informováni.
S přáním hezkých dnů
Petr Schaller - starosta
Odkaz na článek v krajských listech:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/150819-Bad-Brambach.aspx#.VfKtevSl-M-

