Odesílatel:
Příjemce: <posta@mmdecin.cz>
Předmět: Žádost dle zákona č.106/1999 Sb.
Datum: 30. 4. 2021 8:02
Hezký den, na posledních dvou jednáních zastupitelstva opakovaně zaznívalo, že existují jakési studie, pojednání atp., z
kterých jednoznačně vyplývá větší účelnost "Kozí cyklostezky" před obnovením provozu vlakové dopravy na "Kozí dráze".
Součástí předkládaného materiálu žádná taková příloha nebyla a pan
který uváděl, že není problém ji poskytnout
nereaguje. Na webu města se žádná taková studie nenachází, kdy naopak existuje studie využití turistických linek, která
preferuje zachování Kozí dráhy viz. zde: https://docplayer.cz/4396104-Studie-k-projektu-turistickych-zeleznicnich-linekusteckeho-kraje.html
Rád bych si učinil o věci kvalifikovaný názor, proto vás - Vás žádám o poskytnutí všech Vám dostupných studií, pojednání,
srovnání apod. adt. které jsou Vám dostupné a z které mohou přispět k ucelenějšímu náhledu na problematiku.
D ě k u j i za Vaši práci, které si vážím.

ps. Rád případně upřesním telefonicky na

Prosím o zaslání odpovědi mailem popř. bude-li nutné, pomocí datového úložiště.
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Vážený pane

,

na internetových stránkách města se mohou zveřejnit studie, nebo i jiné strategické
dokumenty města Děčín, u kterých je statutární město Děčín zpracovatelem, zadavatelem
či partnerem s finančním podílem.
Město Děčín iniciovalo v minulosti zadání studie dopravní obslužnosti z rozpočtu
Krajského úřadu jako podkladu pro další rozhodování kraje a obcí v regionu podél tratě
č.132, bohužel tento návrh nebyl ze strany KÚ akceptován.
Existují poměrně kvalitní bakalářské práce ČVUT, které se touto tématikou zaobírají
a tak doporučujeme se přímo obrátit na tuto instituci.
S přátelským pozdravem
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