Příloha č. 1 - Záznam z jednání ve věci
spolupráce krajského cyklokoordinátora a města Zábřeh
(místo konání město Zábřeh, dne 30.5.2018)
Přítomni:
- za Olomoucký kraj - Ing. Petr Smítal, Ing. Stanislav Losert, Ing. Jaroslav Martinek
- za město Zábřeh – Kateřina Krejčí, Karel Crhonek
Úvodem:
Jednání bylo vyvoláno potřebou Olomouckého kraje, který v souladu s nově zpracovanou
Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji (dále jen „Cyklokoncepce“) zřídil
pozici krajského cyklokoordinátora, kterého výše uvedení zástupci Olomouckého kraje
představují. Dle zpracované Cyklokoncepce, 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, bezpečných cyklistických komunikací.
Jednou z aktivit je i metodická pomoc při podpoře cyklistické dopravy, v širším kontextu podpoře
rozvoje městské mobility.
Probírány byly podněty k aktuálně zpracovávanému cyklogenerelu města:
• 3 cyklotrasy v systému KČT - Jirka Zapletal pošle aktuální návrh vedení - na portále seznam.cz
neaktuální - svolat jednání, jakým způsobem se dovídají o změnách - zajistí Jitka Vrtalová
• CS Leština na k.ú. mimo Zábřeh - projektuje Ing. Říha - podáno na žádost do IROPu
• účelová komunikace na Postřelmov - Miterko chtěl mimoúrovňové křížení - realizace 2019(20)
• vazba i na Rovensko buď dále podél I/44 nebo podél potoka - zjistit stav
• dále existuje polní cesta zpevněná podél I/44 na Šikulův Mlýn, na Hraniční mlýn pak nezpevněná vazba na Postřelmůvek - projet na kole
• CS na Rovensko podél silnice - komplikované - kombinace různých typů cyklistických komunikací
- ve fázi projednávání DUR - na delší dobu
• Zábřeh - Lupěné - podél dráhy od Červeného kostela - rozpracováno ve ST
• Sady - směr nádraží - již je vyznačeno jako C9!, zlepšit povrch v aleji - mlatový
• zázemí u nádraží - krádeže - ke stojanům se legálně nedá dostat
• ČSA - ve studii cyklopruhy
• křižovatka s Leštinskou má být OK
• Postřelmovská - cyklopruhy (bez studie, jen idea)
• prověřit dosažení centra po ul. 17. listopadu, Školská, 28. října
• nehodová místa: přechod nám. Osvobození, OK Leštinská (nepřívětivá pro cyklisty)
• Cíle ve městě - obchody: Kaufland, Nám. osvobození, Lidl, Penny
• Na Masarykově nám, tolik cílů již není
• Zdravotnická zařízení - Školská, Jiráskova / Smetanova
• Valová - terminál autobusové dopravy
• Postřelmovská - nový na ploše parkoviště
• Školy: Školská, Gymn. 17. listopadu, Severovýchod sídliště, Automobilová VOŠ, SOŠ - prověřit
jaká mají zázemí
• Sportoviště: Stadion, Jana Wencla, Jiráskova - kurty, Oborník - plavání, plavecký stadion
• obecně špatné typy stojanů

