Příloha č. 12 - Záznam z jednání ve věci
spolupráce krajského cyklokoordinátora a
Odboru dopravy KÚOK + SSOK
(místo konání odbor dopravy KÚOK, dne 14.6. 2018)
Přítomni:
- za krajského cyklokoordinátora - Ing.Petr Smítal, Ing.Stanislav Losert, Ing. Jaroslav
Martinek
- za odbor dopravy KÚOK - Mgr.František Pěruška - zástupce ved. odboru dopravy,
- za SSOK - Ing. Ivo Černý - technický náměstek
Jednání bylo vyvoláno potřebou Olomouckého kraje, který v souladu s nově zpracovanou
Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji zřídil pozici krajského
cyklokoordinátora, kterého výše uvedení zástupci Olomouckého kraje představují.
Dle zpracované Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, která je
strategickým rozvojovým dokumentem a má charakter územně plánovacího podkladu, se
Olomoucký kraj společně s obcemi ležícími na území Olomouckého kraje, snaží postupně
budovat síť cyklotras, kdy v některých případech by mohlo dojít ke křížení se stavbami
krajských silnic II. a III. třídy.
V rámci jednání bylo dohodnuto následující:
1) Byl diskutován způsob, jak se odbor dopravy, respektivě SSOK dozvídají o projektech
obcí do cyklodopravy. Odbor dopravy byl požádán, aby veškeré různým způsobem
získané informace poskytoval automaticky i krajskému cyklokoordinátorovi na adresu
cyklokoordinator@atelis.eu aby je mohl porovnat se svou databází a mapovými
podklady a byla tak tato databáze udržovaná v aktuální podobě.
2) Na e-mailovou adresu krajského cyklokoordinátora cyklokoordinator@atelis.eu jsou
zasílány požadavky a dotazy veřejnosti požadující vysvětlení a stanoviska nejen
výlučně k cyklodopravě nebo k aktuálním věcem, nýbrž i k historickým souvislostem
a k dopravě obecně. Bylo dohodnuto, že odbor dopravy upozorní sekretariát náměstka
hejtmana pro dopravu, že takováto sdělení budou zasílána jemu aby se o nich dozvěděl
jako první a aby určil kdo na takové podněty bude za KÚOK odpovídat. Krajský
cyklokoordinátor je připraven reagovat na věci kolem cyklodopravy.
3) Bylo dohodnuto, že Ing.Černý jako zástupce SSOK zašle cyklokoordinátorovi na
adresu cyklokoordinator@atelis.eu aktuální střednědobý plán oprav, rekonstrukcí a
budování silnic II. a II. třídy na roky 2019-2021 aby bylo možné stanovit počet a
charakter kolizních míst se sítí cyklostezek a cyklotras v souladu se zpracovanou
Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji.
4) Bylo dohodnuto, že cyklokoordinátor bude iniciovat jednání na SSOK kde se
jednotlivá kolizní místa prodiskutují a přijmou se příslušná opatření a doporučení, tak
aby je bylo možné případně zahrnout do aktualizace střednědobého plánu oprav, která
se předpokládá ve 12/2018.
5) Bylo konstatováno, že problematika budování opatření do cyklodopravy na krajských
silnicích jako např. cyklopruhy jsou relativně novou věcí a nejsou legislativně dobře
ošetřeny. Přítomní se shodli, že zastávají stejný názor pro případ vyznačení
cyklopruhů na krajských silnicích by je měly udržovat obce. Nicméně obce musí

vědět, jak se o tyto cyklopruhy starat, aby nehrozilo, že by se povinnost správně
udržovat cyklopruh mohla napadnout a zpochybnit. Je třeba upravit legislativu,
existují obavy z odškodnění např. za nerovnosti, spáry (jejich max. velikost) či za
nečistoty na silnici v cyklopruhu. Není stanoveno, jak často musí cesmistr projít
takovouto cestu s cykllopruhy aby se její údržba prováděla správně. Bylo dohodnuto
že Ing.Černý zašle do 22.6.2018 připomínky k legislativě, které bude nutné řešit
celorepublikově. Krajský cyklokoordinátor má v pondělí 25.6.2018 jednání na SFDI
v Praze, kde by bylo vhodné tyto věci projednat.

Zapsal Ing.Stanislav Losert

