


Aktuální informace:

• Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem

• Asfaltový povrch, šíře 3,0 metru + 2 x 0,5 zpevněné krajnice - volná šířka 4,0 metru

• Vazba na již postavený úsek Vysoká - Hradec Králové

• Opatovice spíše přidružené k Hradci Králové - dopravně, pracovně, logisticky

• Celkový úsek délky 2550 metrů, investiční náklad 24. mil. Kč

• Termín realizace 2023

• Dokumentace pro sloučené řízení hotova

• Chybí vyjádření policie a dopravy - blokování podmínkami policie

• Zbylé DOSS jsou hotové

• Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je průběžně

aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.





Aktuální informace:

• Opatovice nad Labem - Dříteč

• Asfaltový povrch, šíře 3,0 metru + 2 x 0,5 zpevněné krajnice - volná šířka 4,0 metru

• Nejdelší úsek stezky s druhým přemostěním Labe

• Nová dopravní vazba západ východ v území

• Stále fáze řešení pozemků vykoupeno 60% podél toku

• Celkový úsek délky 6100 metrů

• Termín realizace 2025

• Chybí plán investic pro výkupy pozemků - podpora aktuálně směřována na výstavbu úseků

• Nutné začít dělat smlouvy o smlouvách budoucích na výkupy

• Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je

průběžně aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.





Aktuální informace:

Úsek Ráby - Kunětice:

• Aktuálně dokončena aktualizace záborů

• Celkem 10 vlastníků, 1x problematický pozemek

• Nutná domluva nad řešením stavby. Vynechání pozemku například.

• Bylo provedeno hrubé zaměření území před Ráby napravo, směr Kunětice a také byl do návrhu zapracován 
návrh vedení stezky v rámci developerského projektu po levé straně.

• Výkupy opět nejsou finančně kryté prozatím

• Bude nutné taky režim budoucích kupních smluv

• A nutné je obnovit práce na oslovení vlastníků

• Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je průběžně

aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.





Aktuální informace:

Úsek Hrobice – Němčice:

• Aktuálně zpracován záborový eleborát

• Maximálně 2x vlastník na krajích obecních pozemků

• Více než 80 % obce Hrobice nebo Němčice

• Náklady na výkup pozemků 150 tis. Kč

• Délka úseku 1,4 Km

• Vlastníci obeslání bez reakce bohužel zatím

• Bude nutné taky režim budoucích kupních smluv

• A nutné je obnovit práce na oslovení vlastníků

• Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je průběžně aktualizován, valná

hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.





Aktuální informace:

Úsek Brozany:

• Aktuálně zpracován záborový po změně

• Prozatím bez dalšího řešení

• Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je

průběžně aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.





Děkuji za pozornost


