
 
Rada   města   Libčice   nad   Vltavou  
Nám.   Svobody   90  
252   66   Libčice   nad   Vltavou  
 
Věc:  Pěší   stezka:   Libčice   -   Tursko   chybějící   úsek   
 
Vážení,   
 
na  základě  našeho  návrhu  z  25.10.2019  bylo  radou  města  na  jednání  č.  24  z  27.11.2019  bod  20)  přijato                   
usnesení  “ “Rada  města  bere  na  vědomí  výsledky  terénního  průzkumu  paní  Mgr.  Lucie  Richterové  a  ukládá                
místostarostovi  využít  v  maximální  míře  tento  průzkum  pro  výslednou  studii  vzniku/obnovy  pěších  stezek              
uvnitř   města   a   do   okolních   obcí.”  
 
Od  přije�  usnesení  nemáme  žádných  zpráv  o  tom,  že  by  se  ve  věci  podnikali  konkrétní  kroky,  které  by  vedly  k                     
obnově   pěších   stezek   v   okolí   našeho   města.   
 
Proto   radě   města   navrhujeme   následující:   
 
Bezpečnému  pěšímu  propojení  Libčic  s  Turskem  “jen”  cca  450  metrů  dlouhý  úsek  -  od  výstupu  z                 
Chýnovského  háje  po  ceduli  začátku  obce  Tursko.  Je  to  úsek,  kde  auta  na  rovince  s�hnou  zrychlit  téměř  na                   
100   km/h   a   chůze   po   krajnici   je   opravdu   nebezpečná.   
Vedení  pěší  stezky  by  ale  za  minimálních  terénních  úprav  bylo  možné  podél  silnice,  po  okraji  polí,  která  jsou                   
v   soukromém   vlastnictví.   
 
Proto  je  třeba  zahájit  s  majiteli  polí  jednání  o  vytyčení  pěší  cesty,  přičemž  na  realizaci  by  se  pak  mohly                    
podílet   obě   dotčené   obce   Libčice   a   Tursko   stejným   dílem.   
 
Vzhledem  k  tomu,  že  a)  obnova  pěších  stezek  je  součás�  Akčního  plánu  2019  -2020,  za  b)  jak  zástupci  koalice                    
tak  opozice  mají  obnovu  pěších  stezek  ve  svých  volebních  programech  a  za  c)  je  žádoucí  a  užitečné  toto  pěší                    
propojení  předpokládáme,  že  bude  navrhované  usnesení  radou  města  přijato  a  na  chybějícím  úseku  bude               
projednáno  vytyčení  pěší  stezky  s  majiteli  polí  v  koordinaci  s  obcí  Tursko,  v  jejímž  katastru  se  předmětný                  
úsek   nachází.   
 
Návrh   usnesení:   
“Rada  města  souhlasí  s  předloženým  návrhem  Libčického  občanského  spolku  LOS  a  ukládá (osobě,  kterou               
rada  pověří  �mto  úkolem) ,  aby  jednal  s  majiteli  polí  a  s  obcí  Tursko  o  vytyčení  pěší  stezky  v  úseku  od                     
výstupu   z   Chýnovského   háje   po   ceduli   začátku   obce   Tursko.”  
 
Příloha:  Plánek   s   kri�ckým   úsekem  
 
Děkujeme.  

 

 



 
 

S pozdravem,   zastupitelé   za   Libčický   občanský   spolek   LOS  
 
Ing.   Petra   Pelešková  
Ilona   Ptáčková  
Ing.   Marek   Coufal  
PhDr.   Petr   Schönfeld  
Ing.   Roman   Šebl  
JUDr.   Jana   Márová  
 
a   autorka   terénního   průzkumu   k   pěším   stezkám,   členka   Libčického   občanského   spolku   LOS:   
Mgr.   Lucie   Richterová   
 
V Libčicích,   11.05.2020  

 
 
 

Příloha:  
 

 

 

 


