Problém s realizací cyklostezky Romže
Město Konice iniciovalo přípravu a následnou realizaci
cyklistické komunikace „Romže“, která propojí Drahanskou
vrchovinu s městem Prostějov. Jedná se o krásný úsek, který
však nebude sloužit pouze cyklistickým výletům, ale také bude
umožňovat mnoha občanům regionu dojíždět do svého
zaměstnání na kole.
Vzhledem k délce úseku je angažováno „Smlouvou o partnerství a
spolupráci“ třináct subjektů. Z toho 10 obcí a 3 soukromé
společnosti. Město Konice, jako iniciátor, přijalo funkci
„nositele aktivity“, ostatní subjekty jsou v pozici
„spolupracujících“. Je skutečností, že na trase cyklocesty
jsou dva dokončené úseky, k některým úsekům existuje
projektová dokumentace, ale převážná část cyklocesty vyžaduje
vyprojektování a stavební povolení. Důležité je, že na trase
se nepotýkáme s nutností řešení majetkových vztahů. V
současné době probíhají práce na tvorbě projektové
dokumentace, přičemž předpokládáme zahájení stavebních prací
v příštím roce. Financování této investiční akce
předpokládáme z ITI Olomoucké aglomerace.
Problém, který se týká žádosti o Vaši pomoc, se vztahuje k
úseku E, viz přiložená mapa. Úsek E – Lesní cesta Bělecká,
by měl být realizován LČR, tyto mají dokonce pro tento úsek
vydané stavební povolení. Tato část má celkem 1943 metrů, z
toho 163 metrů bude realizováno obcí Hluchov.
Lesy ČR již na prvotních schůzkách všech investorů avizovaly,
že nechtějí být součástí Smlouvy o partnerství a spolupráci v
rámci přípravy a realizace projektu „Cyklistické komunikace

Romže“, jelikož v jejich rozpočtu momentálně nejsou finanční
prostředky na realizaci. V této době byl ředitelem Lesní správy
Černá Hora, kam spadáme, Ing. Dalibor Šafařík. Prověřil jsem
možnost financování tohoto úseku z ITI Olomoucké aglomerace a
Ministerstva místního rozvoje ČR. Využití dotačních možností
uvedených institucí není pro Lesy ČR možné. Z hlediska žádosti
o dotace se nejeví reálně ani případné umožnění práva stavby
pro město Konici na pozemcích LČR. V úvahu nepřichází ani
případná směna pozemků mezi LČR a společností Bělecký Mlýn
s.r.o., která pro řešení problému deklarovala možný zájem,
neboť dle vyjádření zástupce LČR se jedná o velmi zdlouhavý
proces.
Chtěl bych Vás tedy požádat o pomoc se zajištěním realizace
uvedeného úseku, kdy jako jediný způsob řešení vnímám pouze v
realizaci uvedeného úseku přímo LČR. Cyklistická komunikace
Romže je zásadní spojnicí pro tisíce obyvatel prostějovského
okresu, kterou plánujeme prodloužit až na hranice tří krajů.
Pokud nebude tento jeden úsek realizován, zásadně se tím sníží
komfort budoucím uživatelům.
Rád se s Vámi setkám osobně, abychom vše probrali. S pozdravem a
přáním hezkého dne.
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