
lng. Miloš Dvořák
tajemník
Městský úřad Lysá nad Labem
Husovo náměstí2311
289 22 Lysá nad Labem

V Poděbradech dne 13" listopadu 2018

Podkladv pro zasedání zastupitelstva Lvsé nad Labem konané dne 21.11.2018 v 17 h

Nesouhlas s realizací cvklostezkv vně rekreační oblasti Buda v katastrálním území ostrá spadaiící
pod pověřenÝ obecní úřad Lvsá nad Labem

Yážení,

od pověřeného obecního úřadu Lysá nad Labem očekáváme, že by se touto záležitostí měl zabývat,
jelikož se jedná o budoucícitelný zásah nejen do života osadníků chatové oblasti Budy, ale především
do soustavy chráněného území Natura 2000, kterou společně vytvářejíčlenské státy Evropské unie, a

do přírodní rezervace Mydlovarský luh.

O těchto územích je ostatně vedena krásná podrobná informace společně schválou, o jaký poklad se
jedná, jak na webových stránkách města Lysá nad Labem, tak obce Ostrá.

Jsme si vědomi, že tato akce dotovaná evropskými penězije zřejmě nevyhnutelná, ale proč nezvolit
tu nejlepší, nejvýhodnější a nejšetrnějšívariantu umístění celé cyklostezky do krajiny?

Taktéž je známo, že náš rovinatý kraj je hojně využíván cyklisty, a není nic proti ničemu, když už se
před x lety zrodiltento geniálnínápad zprůjezdnit břehy Labe od začátku toku až do Hamburku, nikdo
sizřejmě neuvědornil, co to přinese za problémy a potíže a ted' je řešme,

Většina z nás jezdína kole, ale ruku na srdce, když chcijet v přírodě, musím jet po asfaltu?

Touto osadou již několik let prochází přírodnícyklotrasa (příloha varianta 2), která vyhovuje většině.
Musíse nyní proto v takto chráněných územích kácet, bagrovat a pokládat asfalt?

Peticí, kterou osadníci podali, dávají najevo svou nespokojenost s pravděpodobnou vítěznou
variantou (příloha varianta 1), která je dle našeho názoru bezohledná vůči majitelům nemovitostí
voblasti Budy a z hlediska realizace a ekonomiky nejnáročnější z důvodu necitlivého přemostění
Starého Labe.



Dále bychom chtěli připomenout neméně důležitou věc, a to, že po vybudování jakékoliv varianty
zmíněné cyklostezky přejde cca 6-ti km úsek do správy obce. Po rozhlédnutí po blízkém okolí, kde je
jíž více let hotovo, obec čekajínemalé finančnístarosti.

Závěrem bychom Vás, zastupitele,
výstavby cyklostezky Nymburk - Lysá

S pozdravem

Příloha:

Náhled dotčeného území (80 chat)
Katastrálnímapa Budy
Varianta 1-5 (podrobně popsány)
lnformace - Mydlovarský luh a Natura 2000

petice bvla souběžně předána na:

obecníúřad ostrá
Městský úřad Lysá nad Labem
Městský úřad Nymburk
Povodí Labe, s.p.
Labská Stezka, o.s.
Krajský úřad Středočeského kraje Praha

chtěli požádat o rozumné a citlivé řešení blížící se avizované
r nad Labem - Čelákovice.

a ^L /L-
Miloš Šafránek

předseda petičního výboru


