Velem községi Önkormányzat
9726 Velem, Rákóczi u. 73.
Tel.: (94) 563-380

Fax: (94)-563-379

TÁJÉKOZTATÓ
Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
támogatásával az „alpannonia® - Határon átnyúló prémium turistaút előkészítése és
kialakítása Kőszegtől a Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba” című
L00051 számú projekt keretein belül az „Nuschy-sétány fejlesztése, Parkoló
kialakítása” keretében az alábbi beruházások valósultak meg Velem községben:

1. / Nuschy-sétány fejlesztése
Velem községben a 375-376 hrsz. Közötti meglévő, a Réti patak felett átépítésre
került a gyalogos híd.
A hídpálya szélessége 3,00 m, szabad nyílás 2,50 m .
A híd fagerendás fapallós egyedi gyártású pályalemezzel borított. A hidat 5/12 cm
fapallós korlát szegélyezi.
A sétányon meglévő szökőkút vízellátása újra vezetékezéssel megoldott a patak
vízéből.

2. / Parkoló kialakítása 200 m2-en
Velem községben az 596 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanon 200 m2-es
parkoló került kialakításra. A parkoló tömörített kavics alap és betonréteg zárás után
térkővel került burkolásra.
A parkolóban 6 db merőleges és 2 db párhuzamos parkoló került kialakításra.
A parkoló nyugati és keleti végén várakozóhely tábla „ csak személygépkocsik
részére” kiegészítő táblával került elhelyezésre.

A fenti beruházásokat a SCHULZ KFT. végezte el.
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Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
támogatásával az „alpannonia® - Határon átnyúló prémium turistaút előkészítése és
kialakítása Kőszegtől a Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba” című
L00051 számú projekt keretein belül a „Pihenőhely kialakítása bakancsos turisták
részére játszótéri elemekkel” keretében az alábbi beruházások valósultak meg
Velem községben:

1. / Pihenőhely kialakítása bakancsos turisták részére játszótéri elemekkel
A Velemi emlékpark területén 3 db játékelem került felállításra.
1 db lengő hinta
1 db hármas libikóka
1 db kettes hinta
A játékelemek EU-konfort szabványnak megfelelőek egyedi készítésű játékok.

A játékokat a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület készítette.

A FENTI BERUHÁZÁSOK 2010.OKTÓBER 31-IG MEGVALÓSÍTÁSRA
KERÜLTEK!

Velem, 2010.október 31.

Horváth Miklós
polgármester
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