EVIDENCE PRŮJEZDŮ CYKLISTŮ
V OLOMOUCKÉM KRAJI
Fáze 1

ELEKTRONICKÝ AUTONOMNÍ SČÍTAČ

a) Mapa umístění

Místa pokrývají monitoring na úsecích, kde se budou připravovat další záměry.

b) Popis jednotlivých míst

1. Velká Bystřice - stávající cyklostezka extrémně vytížená při dojížďce za prací (průmyslový
areál v Mariánském Údolí) i volnočasovými aktivitami. Jedná se o trasu krajské úrovně
cyklostezek (údolí Bystřice).
2. Litovel-Tři Dvory - trasa budoucího propojení cyklistickými komunikacemi mezi městy ORP
Litovel a Šternberk. Cyklostezka dobudovaná v 10/2021 vede do průmyslového areálu
v Třech Dvorech. Data budou důležitá pro podporu přípravy dalších úseků.
3. Červenka - podjezd pod koridorem - trasa (téměř) uceleného propojení měst ORP Litovel a
Uničov, pro argumentaci, že budování ucelených tahů spojující ORP mají smysl jak pro
každodenní dojížďku, tak pro cykloturistiku.
4. Plumlov - nová cyklostezka podél přehrady, cyklotrasa č. 5, na které není dosud žádný sčítač.
5. Cyklostezka Ústín - radiální vazba z Olomouce. Obce Těšetice a Ústín cyklostezky zbudované
mají. Není zbudovaný důležitý úsek na území města Olomouce, na chybějícím úseku došlo ke
smrtelné nehodě srážky vozidla s cyklistou. Data poslouží ke zdůvodnění potřebnosti akce,
navíc ukážou množství cyklistů ochotných jezdit po nebezpečné silnici.
6. Rapotín - stávající cyklostezka v trase další krajské cyklistické komunikace údolím Desné.
7. Velký Újezd - koncová část na zbudované trase od Olomouce - data podpoří přípravu
chybějícího úseku mezi Velkým Újezdem - Dolním Újezdem a Lipníkem nad Bečvou. Jedná se
o budoucí trasu č. 5 a zároveň propojení ORP Olomouc a Lipník nad Bečvou.
8. Lutotín - koncová část zbudovaného úseku cyklostezky Romže (zároveň spojení ORP
Prostějov a Konice) ve směru od Prostějova a Kostelce na Hané, připravují se projekty na
doplnění úseků až do Konice.
9.

Ruda nad Moravou - pokrytí chybějících dat na Moravské stezce v její severnější části, obec
má zbudovanou kvalitní infrastrukturu.

10. Šumvald - trasa budoucího spojení ORP Uničov a Šumperk, stávající úseky jsou zbudované od
Uničova po Šumvald a od Šumperka po Nový Malín, navíc se připravují úseky Nový Malín –
Hrabišín.

c) Technický popis sčítače
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Autonomní zřízení (na baterie)
Robustní konstrukce (antivandal)
Sběr dat – vpravo a vlevo
GSM přenos dat (2x denně)
On-line zjišťování stavu sčítače
Email zprávy stavu
Mapová aplikace včetně přehledů v xls, pdf
Rozměr 10 x 10 x 150cm
Uživatelská výměna baterek
Roční provoz SIM
Webová aplikace http://scitac.machovsky.cz/
Vývojová podpora

d) Cenové předpoklady při počtu 10 kusů

1. Sčítač
2. Montáž
3. Roční provoz

1 kus / 30 000,- Kč bez DPH
1 kus / 2 500,- Kč bez DPH
1 kus / 500,-Kč bez DPH

Celková cena za komplet:

33 000,-Kč bez DPH

DPH 21%:

6 930,- Kč

CELKEM vč. DPH:

39 930,- Kč

Celkem za 10 kusů včetně DPH:

V Olomouci dne 22. 10. 2021

399 300,-Kč

Ukázky realizace, web aplikace, přístup na webu, exporty

