Příloha č. 32
Zápis z jednání ve věci možného trasování cyklistických komunikací na části území
mikroregionu Konicko.
(místo konání Obecní úřad Ochoz dne 5.2.2019)
Přítomni:
- za krajského cyklokoordinátora - Ing. Petr Smítal
- za mikroregion Konicko - Ing. Martin Bílý, Ochoz; Jiří Zajíček, Březsko; Jiří Páleník,
Budětsko, omluven; Jana Konečná, Dzbel; Mgr. Dominik Bečvář, Jesenec; Ing. Josef
Hofman, Kladky; Bc. Jaroslav Procházka, Konice; Jan Kuchař, Ludmírov; Ing. Martin
Bílý, Ochoz.
1. Cykloturistické značení systému KČT
V loňském roce byly vydány nové cykloturistické mapy předmětného území. Dle sdělení
starostů nebyl prostor pro případné připomínkování stávajícího vedení cykloturistických
tras, které jsou ve velké míře vedeny po silnicích III., příp. i II. tříd. V území došlo
v nedávné době k výstavbě nebo obnově polních a lesních cest, které by mohly toto
trasování vycházející z doby 90. let nahradit.
Cyklokoordinátor bude v této věci jednat se zástupcem KČT J. Zapletalem, aby se do
příštího vydání map posoudilo, zda v území neupravit vedení cyklotras KČT.
2. Cyklistické komunikace
Obce mají zájem o zpracování vyhledávací studie vedení cyklistických komunikací
v těchto koridorech s cílem vytvořit seznam úseků, zatřídit do příslušné kategorie,
popisem stavu stávajících komunikací tak, aby výstup mohl být začleněn do aktualizace
Krajských map na konci roku 2019.
2.1. Trasa tzv. Napoleonky
Komplexní pozemkové úpravy jsou provedeny pouze na katastrálních územích Konice a
Ochoz u Konice. Podklady byly cyklokoordinátorovi předány pouze z k. ú. Konice.
Podklady z Ochozu dodá pan starosta. Realizace zpevněných polních cest je ze strany
SPÚ pozastavena.
Výchozím bodem je osada Zavadilka, trasa směřuje SSZ směrem po polní cestě ke Kapli
sv. Libora, dále přes Michnov a Březsko. Ze silnice II/373 se odpojí na III/37348 ve
směru na Ponikev, ze které se odpojí na polní cestu okolo Liškovy Skalky až do Kladek.
Prověřena bude vazba na sousední kraj.
2.2. Trasa Jesenec - Ponikev - Vojtěchov
Bude prověřena reálnost trasování obsažené v Krajské koncepci, zejména průchodnost
přes areál pana Popelky. Začlení se i napojení obce Ludmírov pod strání k úpravně vody.
2.3. Trasa Zavadilka - Cyklostezka Romže
Z osady Zavadilka bude prověřeno napojení na stabilizované trasování cyklostezky
Romže (do Křemence).
2.4. Trasa Konice - Ochoz - Terezské údolí
Z Konice bude využita buď obchvatová polní cesta podél Jordánu nebo trasa dle Krajské
koncepce. Obec Ochoz buduje postupně štěrkovou polní cestu do Budětska (nutné opravit
vedení z Krajské koncepci, kde spojnice vycházela ze silnice III/4481. Využita bude lesní
cesta Rakovským údolím do Krakovce. Dále přes Laškov do Terezského údolí.
2.5. Vazba na železniční stanici Dzbel
Požadavkem obcí je prověřit cyklistické napojení k železniční stanici Dzbel.
Zapsal: Petr Smítal
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