Příloha č. 11
Jednání k rozvoji cyklodopravy v úseku Olomouc-Přerov
Termín: 29. 5. 2019
Účastníci: Rokytnice – Kamil Malenda, Majetín – Miroslava Zavadilová, Kokory – Ing. Jana
Habáňová, Brodek u Přerova – Ing. Roman Zbožínek, Krčmaň – Ladislav Domes, Velký Týnec
– PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., Grygov – Ing. Miroslav Nevěřil, Přerov – Ing. Tomáš Navrátil,
Ing. Antonín Prachař, Správa silnic Olomouckého kraje – Ing. Ivo Černý, krajský
cyklokoordinátor – Ing. Stanislav Losert, Ing. Petr Smítal, Odbor dopravy a silničního
hospodářství KÚOK – Ing. Ladislav Růžička, Odbor strategického rozvoje kraje KÚOK – Ing.
Marta Novotná, Ing. Petr Heinisch
Zápis:
Jednání navazovalo na jednání dne 7. 5. 2019, kde byly řešeny úseky cyklistických komunikací
v souvislosti s kompenzačními opatřeními při výstavbě dálnice D55. Jedním z úkolů z jednání
bylo rozšířit okruh přizvaných osob o zástupce obcí Krčmaň, Velký Týnec a Grygov.
Ing. Prachař v úvodu jednání zdůraznil potřebu připravit seznam úseků pro cyklodopravy, které
budou následně s ŘSD projednány, v maximalistické verzi. Objem finančních prostředků na
kompenzační opatření není zatím znám. Dále dle podmínek SFDI je třeba, aby každý projekt
byl vypracován ve více variantách a z nich preferovaná varianta řádně odůvodněna.
Ze strany Ing. Smítala zastupujícího krajského cyklokoordinátora byl následně představen
seznam úseků zahrnutých do kompenzačních opatření na základě předchozího jednání
a jednotlivé úseky byly konzultovány se zástupci dotčených obcí. Navíc bylo navrženo seznam
rozšířit o úseky č. 14 v KÚ Grygov a č. 15 v KÚ Kokory a Žeravice. Z navrhovaných úseků
bylo doporučeno v seznamu ponechat všechny kromě úseku „Cyklostezka ČelechoviceMajetín,“ který byl vypuštěn z toho důvodu, že na trasu nenavazuje mimoúrovňové křížení
dálnice, sleduje se pouze trasa od Kokor západním a severozápadním směrem. Aktualizovaný
seznam je přílohou č. 1 zápisu, mapové podklady jsou přílohami č. 2 a 3 zápisu.
Závěry:
- seznam úseků navržených v rámci kompenzačních opatření při výstavbě D55 OlomoucPřerov bude podkladem pro jednání Ing. Prachaře s ŘSD,
- na základě výsledků výše uvedeného jednání budou účastníci tohoto jednání
informováni a bude s nimi svolána schůzka k projednání dalšího postupu,
- připomínky k údajům uvedeným v seznamu navrhovaných úseků a k mapovým
podkladům lze zasílat krajskému koordinátorovi, e-mail cyklokoordinator@atelis.eu.
Přílohy:
Př. č. 1 – Aktualizovaný seznam návrhů kompenzačních opatření při výstavbě D55
Olomouc-Přerov
Př. č. 2 – Mapový podklad – Přerovsko
Př. č. 3 – Mapový podklad – Olomoucko
Př. č. 4 – Situace D55 (D5501 a D5502) v .dwg
Přílohy č. 2-4 jsou z kapacitních důvodů dostupné ke stažení pod odkazem:
www.uschovna.cz/zasilka/NI2RHP6K8MNAR6P6-HBG.
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