Věc :Bike resort Orlicko – Třebovsko

V Ústí nad Orlicí dne 22.12.2014

Vážený vlastníku.
Sdružení obcí vytvořilo ve spolupráci s pověřenou společností a projektantem TEO plus studii Bike resortu
Orlicko – Třebovsko. Výsledky studie v podobě lesní trasy vedoucí i přes váš pozemek Vám předkládáme a
prosíme o souhlas s vedením trasy.
Podrobnější popis a situace naleznete na stránkách www.teoplus.cz nebo na obecním úřadě. V případě
dotazu se prosím obraťte na projektanta spol. TEO plus, s.r.o. Alexandr Kárász - ředitel,
e-mail teo.alex@tiscali.cz, tel. 602 166 529, 416732113, Křížová 33,412 01 Litoměřice.
Popis stezek - jsou jednosměrné, šířky 0,75 -1,0 m. Budují se zásadně z přírodního materiálu, zaválcovaného
štěrkopísku, drti, kamene a dřeva. Žádný asfalt nebo beton. Po dokončení vypadají jako úzká lesní pěšina,
která se vine lesem po vrstevnici s mírným klesáním a stoupáním. Jsou určena tzv. nástupní místa vč.
značení a jednotlivých logických okruhů a propojení různé obtížnosti i s využitím stávajících turistických
značených lesních cest. Stávající cesty zůstanou bez úprav.
vzorové foto - terénní stezka – trail – s omezením (balvany) proti motocyklům a čtyřkolkám

foto archiv TEO plus – A.Kárász

Vaše zájmy a vlastnické právo nebudou dotčeny.
Níže jsou důvody, které nás vedou k odsouhlasení projektu:
výstavbou terénních stezek - trailů dojde k odstranění nelegálního užívání lesních pozemků nahodilými
motorkáři a cyklisty
provoz po stezkách bude organizován a upraven provozním řádem s určenými hodinami pouze za
denního osvětlení a jen pro cyklisty - bikery
ve spolupráci s provozovatelem stezek a Policií ČR bude možné mnohem účinněji zakročit proti
neoprávněným zásahům a příp. i krádežím
v zimním období budou stezky mimo provoz
myslivecké využití zůstane nedotčeno
křížení stezek s lesní technikou při těžbě po projednání plánu těžby je možné
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Realizace bude mít vysoký společenský a rozvojový dopad pro celou oblast v podobě zvýšení atraktivity
území aktivní cykloturistiky a rozvoje návštěvnosti regionu vč. zvýšení zaměstnanosti v doprovodných
službách jako je ubytování, stravování, servis apod. To je hlavní cíl projektu.
Žádáme Vás laskavě o vyslovení souhlasu s tímto zamýšleným rozvojovým záměrem.
Bez Vašeho souhlasu není možné dále pokračovat v budování stezek v daném území. Provoz již
vybudovaných cyklostezek v našem regionu jednoznačně oceňuje široká veřejnost a plánované stezky jsou
alternativou pro uživatele horských kol, turisty a sportovce všech věkových kategorií s tím rozdílem, že jsou
jednosměrné a trochu více náročné na šikovnost. Zkušenosti z provozu takovýchto stezek například
v Rychlebských horách ukazují, že přinesli rozvoj území i v méně známých oblastech.
Více o tom jak vypadají na www.rychlebskestezky.cz.

v příloze zasíláme : - souhlas se zřízením terénní stezky pro cyklisty
- návrh smlouvy o zřízení služebnosti cesty – terénní stezky
- situace - výřez katastrální situace s vyznačením trasy
- obálku

Potvrzený souhlas prosím předejte osobně na obecní úřad v Řetové nebo zašlete poštou ve
vložené obálce na Obecní úřad Řetová, k rukám starosty obce, 56141 Řetová 190 nebo
manažerovi svazku Region Orlicko -Třebovsko P. Neumeister – adresa: OHGS s.r.o. 17.listopadu
čp.1020, 562 01 Ústí nad Orlicí v termínu do 15.2.2015.
Návrh smlouvy a situace jsou určené pro Vaši potřebu a další navazující jednání.

Děkuji a zdravím Vás.

Vyřizuje: P. Neumeister, manažer provozu svazku ROT, 728 954 076, neumeister@ohgs.cz a
Alexandr Kárász-ředitel,e-mailteo.alex@tiscali.cz, tel. 602 166 529, 416732113, Křížová 33,412 01 Litoměřice.
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