
Zastupitelstvo města Telče
Městský úřad Telč,
nám. Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč

V Telči dne 16. dubna 2016

„Cyklostezka Roštejn – Volev čice - Studnice“
Petice podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu peti čním

Vážení zastupitelé města Telče,

v blízké době, mj. už na 10. zasedání zastupitelstva města 27. dubna 2016, budete jednat o projektovém 
záměru vybudovat cyklostezku z Telče od rybníka Roštejn do Studnic. Jako občané města navštěvující tuto 
lokalitu, aktivní sportovci, cyklisté a turisté tento záměr vítáme. Je to dobrý nápad, jak do zdejší krajiny 
přivést nejenom více místních obyvatel, ale i turistů. Nicméně máme vážné výhrady proti plánovanému 
povrchu této cyklostezky, kterým má být asfalt nebo cementobeton.

Proto my níže podepsaní žádáme, aby plánovaný projekt „Cyklostezka Roštejn – Volevčice - Studnice“ měl 
v celé trase povrch co nejvíce blízký přírodě. Chápeme, že např. pro napojení na stávající komunikace 
vedoucí po hrázi Roštejnského rybníka a k bufetu bude třeba některé napojující části provést v 
asfaltu/betonu, do volné krajiny se však takové řešení vyloženě nehodí. Důvody našeho požadavku 
shrnujeme níže:

●  Cesta směrem od Roštejnského rybníka přes  Volevčice  do Studnic je poslední delší trasou v 
bezprostředním okolí města, kde se zachovaly původní lesní pěšiny a polní cesty bez asfaltového povrchu. 
Tento úsek je velmi cenný z krajinářského a přírodního hlediska.

● Domníváme se, že realizace dalších dvou projektů s asfaltovým povrchem určených pro in-line bruslaře a 
cyklisty preferující asfaltový povrch (z Lipek k rybníku Roštejnu a z Telče do Krahulčí) poskytne dostatečný 
prostor pro tyto aktivity.

● Na základě zkušeností z jiných lokalit se obáváme, že realizace cesty s asfaltovým/betonovým povrchem 
umožní na této trase průjezd motorových vozidel (bohužel, jak známo, zákazy mnoho lidí nedodržuje). 

● Pojďme proto využít tuto příležitost a vytvořit zde něco, co se bude do lokality skutečně hodit, nenaruší to 
stávající krajinný ráz, bude to nadčasové, pohledově hezké, nesníží to komfort pěších (včetně rodin s 
dětmi a pejskařů), kteří již dnes cestu využívají a přitom to bude svou pestrostí vyhovovat i většině cyklistů 
a turistů.

Jako ideální řešení bychom viděli cestu přiměřené šíře a podobného charakteru, jakou můžeme vidět např. 
při cestě ke kapli sv. Karla z Lipek. Asfaltový/betonový povrch považujeme v této trase za nevhodný. 
Pokud nebude v některé části možné realizovat přírodě blízký povrch, požadujeme v této části trasy novou 
stezku nerealizovat a ponechat cestu v současném stavu, případně ji pouze opravit.

Vážení zastupitelé, žádáme Vás, abyste v projektu v ybudování cyklostezky „Roštejn – Volev čice - 
Studnice“  podpo řili povrch co nejvíce blízký p řírod ě (např. minerálbeton - mechanicky zpevn ěné 
kamenivo) místo asfalt/betonového, což potvrzujeme níže svým podpisem. D ěkujeme Vám.

Petiční výbor ve složení:   Hana Hajnová, 28. října 397, Telč 588 56
   Ester Ekrtová, nám. Bratří Čapků 264, Telč 588 56

Petiční výbor zastupuje Hana Hajnová, 28. října 397, Telč 588 56.



Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového 

archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice

„Cyklostezka Roštejn – Volev čice - Studnice“

Petiční výbor zastupuje Hana Hajnová, 28. října 397, Telč 588 56.

Jméno P říjmení Bydlišt ě (ulice a číslo, obec) Podpis



Orientační zákres tras – pouze pro představu o lokalitách a přibližném vedení tras.


