Příloha č. 15 - Záznam z jednání ve věci
spolupráce krajského cyklokoordinátora a ŘSD Olomouc
(místo konání ŘSD Olomouc, dne 31. 5. 2018)
Přítomni:
- za Olomoucký kraj - Ing.Petr Smítal, Ing.Stanislav Losert, Ing. Jaroslav Martinek
- za ŘSD Olomouc - Ing. Hana Urbánková, náměstek pro výstavbu,
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 dálnic
a silnic I. třídy.

V rámci jednání bylo dohodnuto následující:
1) Cyklokoordinátor neprodleně zašle ŘSD kompletní dokument Koncepce rozvoje
cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
2) ŘSD porovná tento dokument s plány výstavby silnic 1. třídy a dálnic na území
Olomouckého kraje a vyhledá místa, kde dochází ke střetu. a to ve dvou kategoriích.
a. Místa na které jsou zpracované projektové dokumentace a získáno
stavební povolení nebo územní rozhodnutí a nebo jsou v hodnocení
EIA. Obecně jde o stavby, kde už nelze do procesu jakkoliv
zasahovat. Nicméně z pohledu cyklokordinátora bude potřebné tato
místa znát, aby se hledal způsob převedení cyklistů dodatečně, ale
v souladu s platnou legislativou a nebo se hledalo náhradní řešení.
b. Místa, kde se PD připravuje ve formě záměru projektu, kde by bylo
možné o zájmech cyklodopravy dále jednat ještě v době, než centrální
komise bude o záměru definitivně rozhodovat.
jím
3) Cyklokoordinátor předloží ŘSD k vyjádření případné potřeby cyklotras
vytipovaných míst na stávajících pozemních komunikací, včetně mostních objektů,
jejichž správcem je ŘSD.
4) Cyklokoordinátor požádal o to, aby se stal členem pracovní skupiny ustavené
k problematice řešení cykloopatření z úrovně Olomouckého kraje i zástupce ŘSD.
Bylo dohodnuto, že tímto členem bude paní Ing. Hana Urbánková, náměstek pro
výstavbu ŘSD Olomouc.
5) Další jednání bude domluveno po té, co se stanoví počet a charakter kolizních míst dle
bodu č.2 a k tomuto jednání budou přizváni konkrétní zodpovědní zástupci ŘSD, kteří
mají tu kterou akci na starosti.

6) Rovněž proběhne jednání s ŘSD v Praze, aby se prověřili možná legislativní omezení
možné spolupráce.
Zapsal Ing.Stanislav Losert

