
Reakce na dotaz týkající se stavby cyklostezky Letovice -Skrchov 
 
Krásný den. 
Na naší schůzce jsem přislíbil diskuzi s paní starostkou Skrchova. Je sice po operaci, ale byla svolná 
diskutovat. Probírali jsme otázky cyklotrasy Meziříčko- Skrchov a to s následujícím výstupem: 

1)      Obec Skrchov má stejný zájem na zřízení cyklotrasy jako Letovice 
2)      Zřízení je v zájmu obcí i jako možná úniková trasa v případě ohrožení záplavami nebo zásadním 

problémem na I/43 – strategická cesta 
3)      V rámci komplexních pozemkových úprav je tato cesta vybrána jako výstupní priorita pro obce 

Skrchov a Meziříčko a tímto způsobem i úpravy byly vedeny ( jedná se o nejkratší spojnici vedenou 
lány polí) 

4)      Na katastrálních mapách je dokonce vedena jako plocha ostatní a nikoli jako orná půda – tedy 
majetkově vyřešeno pro možnou výstavbu u obou obcí 

5)      Je třeba urgovat na pozemkovém úřadu provedení výstupů z komplexních pozemkových úprav – 
intervence bude vedena Letovicemi i Skrchovem 

6)      Pro možné podání žádosti je třeba prvořadě vyřešit všechny legislativní problémy – rozdělení 
dotčených parcel  dle jejich účelu a zařazení, vypracování projektových dokumentací, zajištění 
finančních prostředků pro realizace v rozpočtech obcí,( takovéto akce jsou většinou financovány“ ex 
post“ – je třeba alokace celé realizační částky), vypracování a podání žádosti o dotaci v případě 
vyhlášení vhodné dotace ( bez splnění předešlých podmínek o dotace nelze požádat ) 
  
Naše společná obava z dotačních titulů vyplývá ze zkušeností s vyřizováním a dokládáním akcí. 
Společnou shodou jsme došli k  názoru, že je třeba všemi cestami vymáhat přednostně plnění 
závěrů z komplexních pozemkových úprav na státním pozemkového fondu – mělo by být celé 
financováno státem. Pokud jasně bude státem projevena nevůle v reálném čase k plnění závazku, 
potom teprve jednat společně na zajištění splnění dotačních podmínek a podat žádost. Reálnost 
dosažení výstavby je námi odhadována ve velmi optimistické verzi  na rok 2020 +. 
  
  
S přátelským pozdravem 
  
Ing. Jiří Palbuchta 
místostarosta města Letovice 

 


