Zápis z pracovního jednání dne 29.9.2005 v
Horšovském Týně
Účastníci viz.prez.listina.
Program jednání : Realizace cyklostezky v úseku Meclov - Holýšov.
Účastníky jednání přivítal ing.Holeček.
Dr.Kusý informoval o výsledcích celostátní konference o cyklodopravě
v Hluboké nad Vltavou. Projekt cyklostezky Folmava-Rokycany je uveden v
„Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy“ jako jeden z deseti
nejdůležitějších projektů v ČR (usnesení vlády ČR č. 678/2004). V následujících
létech, podle sdělení ministra Šimonovského, by měla být cyklodoprava státem
významně podporována. Pro rok 2006 má SFDI schváleno 100 mil.Kč na
budování cyklostezek. Bylo by důležité tuto situaci využít při realizaci
cyklostezky v našem regionu. Na úsek Domažlice-Havlovice byla schválena
dotace z fondu Interreg IIIA. Je nanejvýš žádoucí zahájit intenzivní přípravu
realizace úseku úseku Meclov –Holýšov.
Ing.Valtr připomenul, že soustavné působení na CDV Brno, ing.Martínka,
podstatně přispělo k zařazení cyklostezky Folmava-Holýšov do národní
strategie.
Dr.Kusý dále připomenul úkol z posledního pracovního setkání – zajistit
projednání s majiteli všech pozemků na trase cyklostezky.
Pan Köppl – určení pozemků se připravuje a do listopadu 2005 bude hotové.
Pan Horák – v úseku Staňkova je velmi složitá situace ve vlastnictví pozemků.
Určení pozemků bude trvat poněkud déle a je možné, že bude potřeba u
některých pozemků použít vyvlastnění.
Pan Marian – ZO obce stále trvá na tom, aby se obec na projektu zúčastnila
teprve, až bude jasné poskytnutí dotace. Starosta pozve na příští jednání ZO
pana Holečka, pana Horáka a pana Kusého, aby vysvětlili zastupitelům význam
projektu pro obec i region.
Pan Holeček – na určení pozemků se pracuje a mělo by být do listopadu hotové.
Meclov – zástupce obce se na jednání nedostavil Podle informací stále trvá
odmítavé stanovisko zastupitelstva obce k účasti na projektu. Zřejmě bude třeba
postupovat stejně jako u obce Křenovy.
Závěr:
1. Za stávající situace v určení pozemků je reálné pokračovat v přípravě
podkladů pro stavební povolení na úseky Holýšov-Staňkov a na úsek od
podjezdu I/26 ve směru na Novou Ves a Hor.Týn.
Potřebnou dokumentaci zajistí firma UrbioProjekt na základě objednávky a

následné smlouvy o dílo.
Termín: do 15.11.2005
2. Na výše uvedené úseky požádá svazek o dotaci na SFDI, případně i
z některého fondu EU.
Termín: dle termínů pro podávání žádostí na SFDI, Interregu atd.
3. Pan Holeček, pan Horák a pan Kusý se zúčastní jednání ZO Křenovy
k vysvětlení důležitosti projektu cyklostezky Folmava-Holýšov.
Termín: dle sdělení starosty Křenov
Pan Picka, pan Holeček a pan Kusý se zúčastní jednání ZO Meclov
k vysvětlení důležitosti projektu cyklostezky Folmava-Holýšov.
Zajistí: Dr.Kusý
Termín: dle sdělení starosty Meclova
Zapsal: Kusý Jaroslav

