Záznam z koordinační schůzky ze dne 19.3.2021 v sídle Atelis (Rokycanova 13)
Proběhla kontrola plnění níže uvedených úkolů ze dne 26.5.2020 u Bulhara
Zůstaly nevyřešené úkoly:
1. Vznést dotaz na starostu Dolní Lipové Žmolíka, zda se v obci provádějí komplexní
pozemkové úpravy
Z: Standa Losert
T: 25.5.2020
Splněno. Pozemkový úřad Jeseník provádí pozemkové úpravy ( Ing. Petr Toul) a jedená
přímo s majiteli pozemků. Obec není účastníkem vyjednávání. Dle starosty se pozemkové
úpravy netýkají našeho zájmového území pro cyklostezku Horní Lipová – Ramzová.
Nový úkol: spojit se s Ing. Petrem Toulem a zjistit více informací
Z: Standa Losert
T: 30.4.2021
Úkoly vyplývající z dnešního jednání o naplňování nového Akčního plánu 2021-2023 a
z náplně činnosti dle smlouvy s Olomouckým krajem na výkon práce krajského
cyklokoordinátora na rok 2021:
2. Opatření 1.1.1 - Výstavba a údržba komunikací pro cyklisty
Ad.A. - Udržování vazby s obcemi buď přímo nebo prostřednictvím ORP, jako
nejvhodnější tok informací se jeví z úrovně mikroregionů
Úkoly:
Svolat jednání a projednat postup přípravy konkrétních úseků cyklotras:
-

-

Troubky + Rokytnice + Tovačov;
(Z: Standa Losert, T: do konce května 2021)
Čarodějnická stezka Jeseník – Šumperk,
(Z: Jarda Martínek, T: do konce května 2021)
Velký Újezd – Lipník nad Bečvou - Jezernice – Hranice – Bělotín (CT 5 +
odbočení na Kozlov)
(Z: Standa Losert, T: do konce května 2021)
Olšany – Bludov a další obce
Z: Jarda Martínek, T: do konce května 2021)
Území severně od Mohelnice (Stavenice) – Úsov (mikroregion Mohelnicko)
(Z: Petr Smítal, T: do konce května 2021)
Jednání s obcemi na trase Hanušovice – Bohdíkov za účasti Lesů ČR
(Komárková) a majitelky pozemků (Karly Mornstein- Zierotin z Bludova,
zámku, 8. Května 81)
Z: Jarda Martínek, T: do konce května 2021)

-

Šternberk – Litovel (za účasti Roubínka)
(Z: Petr Smítal, T: do konce května 2021)
Jednání se SPÚ ve věci pozemkových úprav (kde připravují) s ředitelem
Brnčálem
(Z: Petr Smítal, T: do konce května 2021)

Ad.D.: - Spolupracovat s ODSH při hodnocení projektů zaslaných Olomouckému kraji
k získání dotace z krajského rozpočtu.
Úkol: Podílet se na zpracování nových pravidel – zaslat vnitřní sdělení s tím, že slíbili,
že pošlou excelovskou tabulku s bodovým ohodnocením projektů cyklostezek, jak by to
vyšlo při novém bodování (nadregionální stezky - 10 bodů, spojení ORP a poříční stezky
– 6 bodů, ostatní – 3 body. (Z: Standa Losert, T: do 15.4. 2021)
3. Opatření 1.2.2 Zamezení rizika vzniku bariér cyklistické dopravy při
novostavbách a rekonstrukcí na státních komunikacích a při realizaci velkých
železničních staveb atd.
Ad. I. - Pokračovat ve spolupráci s obcemi v úseku Olomouc-Přerov v rámci
připomínkování projektu, který zajišťuje kompenzaci realizaci D55 budováním
opatření podporující bezmotorovou dopravu a řešení kolizních záměrů (úseky: Přerov
- Předmostí; Rokytnice - Brodek u Přerova; Kokory - Brodek u Přerova; Krčmaň Majetín; Velký Týnec - Krčmaň; Grygov - Velký Týnec a Přerov - Tovačov)
Úkol:
Zjistit stav projektu kompenzací za D55 Olomouc – Přerov (Rokytnice)
(Z: Standa Losert, T: do konce dubna 2021)
Ad. K. - Spolupracovat se SŽ při realizace křížení cyklostezky přes železniční
koridor č. 270 Olomouc - Zábřeh v místě Trusovického potoka a Grygavy, dále vedení
cyklostezky z Olomouce - Černovíra do Štěpánova - Březnů podél trati č. 270. Dále se
bude spolupracovat při uplatnění podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy v rámci
modernizace koridoru Nezamyslice – Olomouc a Hranice – Valašské Meziříčí.
Úkol:
Při jednání KD svolaného k opravě cyklostezky Hvězdná přizvat i zástupce SŽ –
Ing. Baslera a řešit provázanost na průchody pod tratí
(Z: Petr Smítal T: do konce dubna 2021)
Úkol:
Spojit se s náměstkem Vikem na SŽ a zeptat se ho na termíny realizace trati
Hranice – Valašské Meziříčí (Z: Jarda Martínek T: do konce dubna 2021)
Úkol:
Po dohodě náměstkem Vikem na SŽ se účastnit výrobních výborů při zpracování
záměru stavby „Nezamyslice – Olomouce) (Z: Petr Smítal T: do konce listopadu
2021)

4. Opatření 1.2.3 Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů
Ad.M. - návaznosti na aktivity roku 2020 pokračovat v jednáních se
zainteresovanými organizacemi o možnostech realizace víceúčelových komunikací
(cyklostezka + účelová komunikace) podél vodních toků (např. cyklostezka Romže;
protipovodňová opatření IV. přírodě blízká na řece Moravě v Olomouci)
Zorganizovat jednání s ředitelem Olomouckého závodu Povodí Moravy s.p., kde by se
řešila problematika hráze Bohutín – Bludov, Baťova kanálu, hrází na Zábřežsku,
úseku podél Bečvy Přerov – Tovačov, případně další témata, která je třeba definovat
do 27.5.2020 ( Z: všichni cyklokoordinátoři)
Úkol:
Svolat jednání na Povodí Moravy ve věcí uvedených hrází
(Z: Petr Smítal, T: 30.4.2021)
5. Opatření 2.2.1 - Vypracování studií a projektových dokumentací pro vybrané
páteřní dálkové cyklotrasy
Ad. P. - Pokračovat ve spolupráci s odborem investic na zpracované vyhledávací studii,
která definuje nově přetrasované úseky dálkové Moravské cyklostezky, které budou
realizovány Olomouckým krajem a doporučit pořadí realizace. K tomuto účelu bude
připomínkována projektová příprava úseků Horní Lipová – Ostružná, Leština – Lesnice.
Zabývat se dále řešením úseků Mitrovice – Mladeč, Olšany – Bludov, koridor jižně od
Olomouce až po Tovačov a Kojetín a přeložení cyklostezky Bečva v úseku Osek – Grymov, u
kterých by byla zahájena investiční příprava v následujícím roce 2022.

Úkol:
Zkontaktovat Ing. Dlabala z odboru investic ať svolají výrobní výbor a ať nás
pozvou a to na akce (kdo to převzal po Ing. Kadlčíkovi?):
1. Lesnice – Leština
2. Horní Lipová – Ramzová
3. Mitrovice – Mladeč
(Z: Standa Losert, T: 31.3.2021)
Úkol:
Projít si všechny 3 nadregionální trasy a zaktualizovat přílohu č. 6: CT 50, CT 5,
CT4 ve vazbě na EV9 a EV4. Za tímto účelem si svolat schůzku mezi sebou za
účasti Machovského, Webera a Zapletala.
(Z: Petr Smítal, T: 15.4.2021)
6. Opatření 2.2.3 Postupné značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a
regionálních tras na území Olomouckého kraje
Ad.R. - Spolupracovat s OKH na průběžné koordinaci značení cyklotras dle tohoto
opatření s příslušnými marketingovými koordinátory dané tematické trasy a na nově

zbudované úseky cyklostezek v souladu s AP na období 2021 – 2023 a zpracovat
jednoduchý metodický postup. (CT4: Moravská stezka - Řimice - Mladeč - Sobáčov Víska - Litovel na místo stávající trasy Nové Mlýny - Nové Zámky - Litovel;
Nemilany - Kožušany - po pěšince pod estakádou na místo po stávající trase po silnici
II/435; přeznačení Moravské Tovačov – Bezměrov – Kroměříž. CT 5: rozhodnout o
vyznačení CT v úseku Lipník nad Bečvou - Hranice - Bělotín - Lučice. CT 50:
Skalička (Černotín) – Hranice.
Úkol:
Po té, až se udělají mapky v nových trasách, svolá se znovu jednání
s Machovským a Weberem (Z: Petr Smítal T: po 15.4.2021)
7. Opatření 2.3.1 Zajištění průběžné údržby značení cyklotras
Ad.S. - Spolupracovat s vybraným partnerem dané tématické trasy o provádění údržby
značení a stanovit systém údržby značených cyklotras na území Olomouckého kraje.
Úkol:
Po té, až Machovský udělá aplikaci a dokončí pasport značení, je třeba vytvořit
systém značení a jeho údržby vč. tzv. značkařů. Průběžně věc sledovat a následně
svolat společné pracovní jednání s Machovským a Weberem k dořešení celého
systému. (Z: všichni T: do 30.6.2021)
Ad.T. - Koordinace přípravy zpracování projektu značení a případného přeznačení z
důvodu přeložení nebo úplného zrušení nevhodných cyklotras a stanovení místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci od Silničního správního úřadu v souladu s AP
v roce 2022. Iniciovat doplnění zpracovaného a údržba pasportu cyklotras s jejich
vazbou na nové cyklistické stezky včetně návrhu na přeznačení vybraných cyklotras na
celém území Olomouckého kraje
Úkol:
Postupovat postupně, s tím že se nejprve zpracuje dílčí projekt na území ITI
formou projektu financovatelného z ITI za spolupráce se Sitkem. Počkáme do
konmce dubna jak se věci vyvinou a pak budeme Sitka kontaktovat.
(Z: Petr Smítal, T: po 30.4.2021)
Opatření 2.3.4 Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury
Ad.U. - Spolupracovat s obcemi na téma podpora pro půjčovny, úschovny kol, stojany
na kola, cykloboxy a servisní služby pro cyklisty včetně vzniku nabíjecích stanic pro
elektrokola.
Úkol:
Sledovat plnění aktivity podpora pořizování cyklopřívěsů (Weber)
(Z: všichni T: 30.9.2021)
Opatření 3.1.1. Koordinační podpora
Ad.W. - Koordinace činností kolem mezinárodních a krajských cyklokoridorů.
Úkol:
Pohlídat aktivity Mourka a vazbu na marketing 3 dohledatelných tras

(Z: Jarda Martínek, T: 30.6.2021)
Ad.X. - Jednání pracovní cykloskupiny, složené z jednotlivých zainteresovaných
odborů a dalších institucí. Úkolem bude průběžný monitoring jednotlivých opatření
tohoto dokumentu. Jednotliví členové mohou přinášet podněty rovněž průběžně.
Klíčovými aktivitami spolupráce je především pomoc v realizaci cílů: 1.2 Vytvoření
podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních
dopravních stavbách a 2.2 Realizace dálkových páteřních tras na území kraje.
Úkol:
Reagovat na připomínky Lesů ČR ( Komárková), které vznesly k Akčnímu plánu
2021 - 2023
(Z: Standa Losert, T: 30.4.2021)
Úkol:
Domluvit samostatné jednání s Policií ČR a zástupcem BESIP pro Olomoucký
kraj (Charouz) k celkovému pohledu na naše aktivity v oblasti cyklodopravy a
řešit některé sporné náhledy na věc.
(Z: Jarda Martínek + Petr Smítal, T: 30.4.2021)

Opatření 3.2.1: Zvyšování informovanosti zainteresovaných subjektů
Ad.CC. - Uspořádání pracovní jízdy pro politické zástupce kraje, případně pro
zástupce ministerstev za účelem jednání o alokacích z IROP na výstavbu dálkových
cyklotras.
Úkol:
Počkat do konce dubna a dle situace začít připravovat a domlouvat tuto jízdu
(Z: Jarda Martínek, T: po 30.4.2021)
Opatření 3.2.3 Podpora řešení legislativních otázek na národní úrovni
Ad.GG. - Ve spolupráci s politickými zástupci kraje projednat legislativní dopady pro
správce státního majetku jako jsou Státní lesy či Povodí Moravy a Povodí Odry v
případě vyznačení cyklotras na jejich komunikacích a vyvodit z toho návrhy na
legislativní změny pro příslušné ministerstvo.
Úkol:
Narazíme na to až při projednávání trasování nadregionálních tras. V rámci toho
vyplynou úkoly jak dále postupovat.
(Z: všichni, T: při projednávání trasování nadregionálních cyklotras)

Zapsal: Standa Losert

