Příloha č. 7
Jednání k cyklostezce Olomouc-Přerov přes obec Rokytnice
Termín: 7. 5. 2019, 9:00-10:00 hodin, KÚOK
Účastníci: Kamil Malenda, Miroslava Zavadilová, Ing. Jana Habáňová, Ing. Roman Zbožínek,
Ing. Antonín Prachař, Ing. Tomáš Navrátil, Bc. Pavel Šoltys, DiS., Ing. Stanislav Losert,
Ing. Petr Smítal, Ing. Jaroslav Martinek, Ing. Marta Novotná, Ing. Petr Heinisch

Zápis:
Jednání bylo svoláno z důvodu příprav výstavby dálnice D55 a s tím souvisejícím příslibem
ŘSD ke kompenzacím ve formě podpory napojení bezmotorové dopravy. U těchto projektů se
předpokládá spolupráce ŘSD a později přidělení dotace ze SFDI.
Za účasti starostů obcí Rokytnice, Majetín, Kokory a Brodek u Přerova byly ze strany krajských
cyklokoordinátorů na mapových podkladech představeny jednotlivé úseky projednané
s obcemi v Koncepci cyklodopravy OK. Detailně byly diskutovány úseky:
-

-

-

Rokytnice-Brodek u Přerova, kde bude nutné ověřit v ÚP Brodku u Přerova možnost
využít pro část úseku dle návrhu polní cestu - dle výkresu uveřejněného na webu
městyse není definováno jako koridor v územním plánu městyse Brodek u Přerova.
Přerov-Tovačov - cyklostezka Bečva, který byl označen za prioritní a na který bude
nutno další úseky navázat.
Cyklostezka Přerov – Předmostí, na kterou má již Přerov stavební povolení
a schválenou dotaci ze SFDI.
Kokory-Brodek u Přerova – k cyklodopravě je využívána silnice III. třídy (č. 0553), kde
je nízká intenzita motorové dopravy, ale silnice je ve špatném stavu, plánováno je ji
k cyklodopravě využít formou opravy s vyznačením pruhů pro cyklisty po obou stranách
silnice (po vzoru JMK, kde byla zpracována analýza vytíženosti silnic III. tř.
a následného využití těchto prvků v extravilánu).
Krčmaň-Majetín, který je již v plánu ŘSD.
Velký Týnec-Krčmaň.
Grygov-Velký Týnec, kde bude nutné s ŘSD projednat řešení křížení se silnicí
(přemostění).

Mapové podklady s jednotlivými úseky jsou přílohami č. 1 a 2 zápisu.

Závěry:
-

-

zpracovat přehled úseků silnic III. tř., které jsou či potenciálně budou v majetku OK
a které by měly být zařazeny do plánu oprav, následné projednání s SSOK, viz tabulka
v příloze č. 3,
zahájit jednání k převzetí účelové komunikace v úseku Dluhonice-Rokytnice do
majetku OK,
prověřit územní plán obce Brodek u Přerova, zda je přípustné řešení cyklodopravy
i v úsecích, které nejsou přímo v grafické části vyznačeny,
zajistit situační plány a podklady v .dwg k D55 od ŘSD – zajistí Ing. Prachař,
svolat navazující jednání k dalšímu plnění úkolů za účasti Ing. Foltýnka a Ing. Černého
za SSOK, ODSH KÚOK a p. Zapletala za KČT a kromě účastníků tohoto jednání dále
starosty obcí Krčmaň, Velký Týnec, Grygov.

Termín jednání byl stanoven na 29. 5. 2019 od 9:00, bude odeslána oficiální pozvánka.
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