1. Název námětu (pro Strategický plán rozvoje města Modřic) :

Ekologické spojovací trasy - „Modřice - Východ“

2. Cíl námětu:

Vybrat, dle potřeby upravit (případně postupně též vyznačit) a v místních sdělovacích médiích mikroregionu
popularizovat doporučené trasy pro vycházky, chůzi s hůlkami, cyklistiku a podobné pohybové aktivity.

3. Obsah:
Navrhované trasy v žádném případě nejsou míněny jako „pokračování nebo větvení“ cyklostezky
Brno – Vídeň a nemají mít ani její paramtery. Měly by sloužit především místním volnočasovým
aktivitám občanů mikroregionu.

Přiznám se, že nevím, zda je za současné dopravní situace reálné uvažovat o pěším spojení
Modřice – Chrlice v oblasti Olympia. Považuji za velký nedostatek dosavadního plánování,
že tam musí být využívána jen trapná pěšina na svahu za svodidly silnic a myslím si, že je ostuda,
že se v těch tam proinvestovaných milionech nenašlo důstojnější řešení – nebo se mýlím
a současní plánovači rozvoje jsou moudřejší a dokážou něco vymyslet ?
Pro cyklo spojení by určitě bylo zajímavé jako vedlejší trasu vyznačit a udržovat propojení od
cyklostezky za Dvorem u lesa přes dálniční nadjezd u bývalého odpočívadla na křižovatku u Chrlic.
Zajímavě využitelné jsou samozřejmě i již existující cyklotrasy od soutoku v Přízřenicích
do Holásek (zde by mělo být co nejdříve dokončeno spojení od soutoku k dálničnímu nadjezdu)
a cyklostezka od Modřické čistírny na Rebešovice a dále. U lesa by se ale měla lépe udržovat
a jako vedlejší místní spojení by měla sloužit i cesta po pravé straně lesa, pak kolem rebešovického
rybníka a polními cestami podél Svratky do Rajhradic.

4. Předkladatel námětu

občan:

6. dubna 2008

Ing. Vlastimil Čevela - cevelavl@vol.cz - http://mim.voda.cz – 530 505 575
na vyžádání je připraven konzultačně spolupracovat

5. Přehled partnerů pro realizaci námětu
- město, spolupracující subjekty v mikroregionu a vlastnící pozemků
- související náměty - ČeV:
samostatná studie „Co ve volném čase v Modřicích a okolí“
sdružení obcí „Mikroregion Bobrava - Svratka“
dílčí samostatná studie „Kulturně společenské a přírodní zajímavosti v Modřicích a okolí“

