Záznam z jednání
ve věci vedení cyklotrasy č.5 přes Mostkovice a Plumlov
(místo konání 15.6.2021 v 9:30 hod. obec Plumlov)
Přítomni:
- za krajského cyklokoordinátora - Ing. Stanislav Losert, Ing. Petr Smítal, Ing. Jaroslav
Martínek
- za KÚOK – oddělení cestovního ruchu – Mgr. Tomáš Weber
- za obec Mostkovice – Jaroslav Peška (starosta); Ing. Jitka Vánská (místostarostka)
- za obec Plumlov – Gabriela Jančíková (starostka); Martin Hyndrich (místostarosta)
- za město Prostějov – Ing. Václav Lužný
Cílem jednání bylo projednat a odsouhlasit si vedení cyklotrasy č.5 na území obou obcí.
Důvodem je zejména pokračování aktivit v tomto území, které naváží na zbudovanou
cyklostezku Prostějov – Mostkovice podél Hloučely (trasa č. 5). Jedná se o tyto dílčí úseky:
Problematika v Mostkovicích
• Uzel křížení cyklostezky se silnicí II/150.

-

-

Rekonstrukce II/150 - Dle vyjádření zástupců obce Mostkovice řeší PD rekonstrukce
i tento uzel. Bylo dohodnuto, že obec Mostkovice zašle PD krajskému
cyklokoordinátorovi Ing.Petru Smítalovi.
Studie obchvatu Prostějova, který řeší způsob napojení na II/150 včetně
cyklostezky. Jednání k této věci bude svoláno projektantem na Prostějovskou radnici
na pondělí 28.6.202 na 9:00 hod. kterého se bude zástupce krajského
cyklokoordinátora také účastnit

• Účelová komunikace v lokalitě Kukov- zde je nutno opravit povrch. Obec
Mostkovice provede asfaltový koberec.

• Stezka pro chodce a cyklisty podél ulice Prostějovské, obec Mostkovice prohlásila,
že jej má v plánu a provede jej až na parkoviště (zašlou cyklokoordinátorovi projekt)

• Ztrubnění mlýnského náhonu – je hotový projekt a je již povolení z odboru ŽP.
Bylo dohodnuto, že do doby realizace zatrubnění projedná obec s místní organizací
Sokol aby ponechal zprůchodněný svůj areál. Bylo dále dohodnuto, že souhlas
se zpřístupněním bude vyjednán i pro vedení trasy č.5 a za tím účelem je třeba napsat
žádost na Sokol prostřednictvím pana starosty a souhlas zaslat krajskému
cyklokoordinátorovi.

• Jednosměrky za hřištěm – trasa č.5 bude vyznačena těmito ulicemi a to obousměrně:
Na Paloučku – Jižní – Pod lesem – k hrázi zkratkou s vyšším sklonem (zde je třeba
opravit a zlepšit povrch – zajistí obec Mostkovice). Bude přeznačeno v co nejkratší
době. Zodpovídá Machovský.
• Další trasování – upouští se od vedení trasy č.5 po pravém břehu přehrady a přejde se
po hrázi na levou stranu přehrady, kde se změní stávající značka zákaz vjezdu všech
vozidel B1 na zákaz vjezdu všech motorových vozidel B11, tím pádem tam mohou
cyklisté a osadí se u parkoviště značka cyklisté v obou směrech. Toto vyřeší a zajistí
obec Mostkovice. Dále se bude směřovat k nově vybudované cyklostezce po levém
břehu přehrady a počká se na kolaudaci mostku v její trase, který se právě dokončuje.
Problematika v Plumlově
• Podhradský rybník – vedení spodem s napojením přímo do křižovatky asi nepůjde.
Trasa bude vedena viz. mapka

• Smíšená stezka Žárovice – Soběsuky- připravuje se projekt a vyjednává se o
smlouvě s projektantem. Bylo dohodnuto, že by projekt měl řešit v celém úseku a ve
zúžení by se mohlo využít nové legislativy vjezd cyklistů na chodník povolen pomocí
dodatkové tabulky E13 pod značku stezka pro pěší.

Zapsal: Ing. Stanislav Losert

