Podmět pro zpevnění komunikace z Vrchovin na letiště.

Důvodem tohoto podmětu je dlouhodobě bezútěšný stav této komunikace, která je kromě
zemědělské techniky obhospodařující přilehlá pole využívána k rekreačním účelům pěšími a cyklisty.
Pěší trasa spojuje Vrchoviny s letištěm (oblíbené letní posezení) a částí Krčína u Luštince.
Jedná se o jedinou pěší trasu mimo komunikace s dopravním provozem spojující Vrchoviny a Krčín
vytvářející možný okruh Vrchoviny, Krčín, Nové Město a Vrchoviny.
Pro cyklisty tato spojnice otvírá možnost napojení na účelové komunikace, Krčín – Nahořany, která
má asfaltový povrch a stala se cyklisty oblíbenou trasou, zvláště pro nejmladší cyklisty, kteří si ještě
neoblíbily stoupání do kopců.
Tato spojnice je napojením na stávající cyklotrasy vedoucí po méně frekventovaných silnicích až ke
skutečné cyklostezce Hradec Králové – Kuks.
Bezútěšný stav komunikace Vrchoviny letiště začíná za přemostěním potoka směřujícího k Rozkoši.
V současnosti je tato část polní cesty neprůchodná a neprůjezdná. Výletníci se snaží obejít cestu po
podmáčených loukách a polích.

Na mapě je vyznačena cesta bez zpevněného povrchu.

Tato část nezpevněné cesty je na parcelách města, v katastru Vrchoviny, nejdelší úsek na parcele
910/2 – v katastru označeném jako ostatní komunikace.
Dále na parcelách 370/4; 370/7; 370/11; 370/3 – orná půda (nicméně v místech existující polní cesty
se nic nevysévá, loni jsem na těchto krátkých úsecích zaznamenal pokus o zpevnění jemnou škvárou.
Poslední část cesty, která je betonová s narušeným povrchem – velké hluboké kaluže, je přilehlá
přímo k pozemku letiště a navazuje na vyasfaltovanou cestu k letišti z komunikace 285, je v katastru
Krčína, parcela 1032 v majetku města, označena jako ostatní komunikace.
Průchod parcelami jsem zvýraznil na výřezu dole.

Věřím, že osadní výbor Vrchovin a zastupitelé podpoří můj podmět a podaří se ho realizovat
v dohledné době. Zpevněním výše uvedeného úseku polní cesty se všem aktivním sousedům a
návštěvníkům otevřou další možnosti k procházkám a cyklovýletům mimo komunikace s dopravním
provozem a již nebudeme muset tahat děti z hlubokých kaluží a bláta. ¨
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