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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Výzva MAS Holicko: 4 
Kolo příjmu PRV: 16 
 
Fiche: 3 – Holicko – kraj cest a dr. Emila Holuba 
 
Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Holicka 
Název projektu: Přístřešky pro odpočinková místa pro cykloturisty krajem dr. Emila Holuba 
 
Popis projektu:  
Záměrem projektu je rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro cykloturisty, která by podpořila další 
rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu a přivedla do regionu další návštěvníky. Dobrovolný svazek 
obcí Holicka již vybudoval 13 odpočinkových míst podél cyklotras. 
Aktuálním záměrem mikroregionu je tato odpočinková místa dále zkvalitnit a v lokalitách, kde je to 
vhodné, je zastřešit přístřeškem. Přístřešky budou vybudovány v obcích Dolní Roveň, Horní Ředice, 
Dolní Ředice, Ostřetín, Chvojenec a Poběžovice a budou svým řešením a celkovým pojetím 
navazovat na již vybudovaná odpočinková místa. 
Další částí předkládaného projektu je vydání propagačního materiálu, který by komplexně představil 
celý mikroregion návštěvníkům a veřejnosti. 
 
Kontakt: Dobrovolný svazek obcí Holicka, Holubova 1, 534 01 Holice 

Mgr. Ladislav Effenberk, effenberk@mestoholice.cz  
 

 
Výsledek projektu:  

Výsledkem projektu je kvalitnější prostředí pro 
návštěvníky regionu a zejména pro cykloturisty. 
Zkvalitněná síť cyklotras odpočinkových míst bude 
doplněna o 7 přístřešků v 6 obcích mikroregionu (Dolní 
Roveň, Horní Ředice, Dolní Ředice, Ostřetín, Chvojenec 
a Poběžovice u Holic). Tyto přístřešky významně 
zkvalitní komfort pro návštěvníky mikroregionu a 
stanou se skutečným zázemím pro turisty putujících po 
regionu a objevujících krásná místa Holicka. 
Návštěvníkům poskytnou útočiště v případě 
nepříznivého počasí nebo jen zázemí pro odpočinek při 

cestě po mikroregionu. Lze tedy předpokládat rozšíření počtu návštěvníků v regionu, protože ti 
nebudou omezování podmínkami počasí, prodloužení turistické sezony apod.  
Projekt bude mít velký přínos pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu, zvýšení návštěvnosti a s 
tím souvisejících přínosů pro podnikatele a místní ekonomiku. 

Částka požadované dotace: 696.786,- Kč Vyplacená dotace: 696.786,- Kč 
Celkové náklady projektu: 1.088.909,- Kč 
Datum přijetí žádosti: 10. 5. 2012 
Datum podpisu Dohody: 28. 11. 2012 
Datum žádosti o proplacení: 29. 5. 2014 
Schválení platby: 7.8.2014 
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