Příloha č. 11

Návrh kompenzačních opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě D55 Olomouc-Přerov

Stavba
1 Cyklistická komunikace nábř. Dr. Edvarda Beneše - Dluhonice-rozvodna

Katastrální území
Přerov, Dluhonice

Dopravní režim
Stezka pro chodce a cyklisty

2 Dluhonice - Rokytnice

Dluhonice, Rokytnice u Přerova

Ochranné pruhy pro cyklisty

3 Cyklistická komunikace Luková - Rokytnice

Rokytnice u Přerova, Luková u
Přerova

Stezka pro chodce a cyklisty

4 Cyklistická komunikace Lapač - Rokytnice

Žeravice, Kokory, Rokytnice

Účelová komunikace, silnice

5 Prodloužení cyklostezky od Brodku u Přerova

Luková u Přerova

Stezka pro chodce a cyklisty

6 Silnice III/0553 Brodek u Přerova - Kokory

Brodek u Přerova, Kokory

Ochranné pruhy pro cyklisty

7 Cyklistická komunikace Krčmaň - Kokory

Majetín, Čelechovice u Přerova,
Krčmaň

Účelová komunikace / stezka
pro chodce a cyklisty?

1298 Od začátku uzlového staničení silnice III/43016 v Kokorech provést výstavbu
cyklistické komunikace pro cyklisty v trase původní silnice (souběžné se
současnou I/55) až do Krčmaně. V návaznosti na to pak provedení ochranných
pruhů na místní komunikaci parc.č. 905/1 k.ú. Kokory (označeno 7a)

8 Cyklistická komunikace Kokory - Majetín

Kokory, Majetín

Účelová komunikace

9 Cyklostezka Majetín - Krčmaň

Majetín, Krčmaň

Stezka pro chodce a cyklisty

10 Cyklistická komunikace Majetín směr Grygov okolo pískovny a Krčmaň směr Grygov okolo
areálu ZD

Krčmaň, Majetín, Grygov

Účelová komunikace

1400 Řešení příčné vazby od silnice III/0553 směrem ke stávající účelové komunikaci
parc.č. 1241 k.ú. Majetín, nejprve podél Olešnice, dále směrem ke Kamennému
kříži.
1780 Připraven projekt stezky pro chodce a cyklisty, předpoklad získání SP v 2019.
Přeložka stezky na křížení dálnice v délce 220 m zahrnuta do stavby D55-5501
jako podjezd sdružený i pro III/.
2945 Jedná se o vazbu z Majetína a Krčmaně na místní komunikaci do Grygova, která
je ve vyhovujícím stavebně-technickém stavu. Stávající účelová komunikace
využívána pro těžbu a zemědělskou činnost je ve špatném technickém stavu.
Značně využívána cyklisty. Značná rozdrobenost vlastnictví na k.ú. Krčmaň. Z
úseku bude v rámci mimoúrovňového křížení s D55 realizováno 135 m.

11 Jízdní pruhy pro cyklisty na průtahu Krčmaní

Krčmaň

Ochranné pruhy pro cyklisty

12 Cyklistická komunikace Velký Týnec - Krčmaň

Velký Týnec, Krčmaň

Účelová komunikace / stezka
pro chodce a cyklisty?

13 Cyklistická stezka Grygov - Velký Týnec

Grygov, Velký Týnec

Stezka pro chodce a cyklisty

14 Cyklistická stezka Grygov - odb. Nový Dvůr
15 Cyklistická komunikace Kokory - Přerov-Žeravice

Grygov
Kokory, Žeravice

Stezka pro chodce a cyklisty
Účelová komunikace
Celkem:

"Západní větev"
"Východní větev"
"Příčná vazba"

Délka v m Poznámka
1905 Cyklostezka na pravém břehu Bečvy, vazba na síť cyklostezek v Přerově.
Návaznost na protipovodňová opatření, kdy Povodí Moravy strhne současný
povodňový
val a vytvoří nový. V koruně nového valu by šla stezka realizovat. V Dluhonicích
naváže na komunikaci navazující na nadchod pro chodce a cyklisty přes
koridorovou trať. Alternativou je vedení cyklistů směrem k místní částí
Předmostí, tato trasa však neřeší požadavky obyvatel Dluhonic při vazbě do
centra.
1300 Zajistit stavební úpravu stávající místní komunikace, rozšíření vozovky s
ohledem na provoz linkové autobusové dopravy a zřízení ochranných pruhů pro
cyklisty, alternativou je úprava účelových komunikací od hřbitova v Rokytnici
směrem k Bečvě a podél trati k Dluhonicím, která však představuje závlek.
1170 Na k.ú. Rokytnice u Přerova trasovat po rozorané parc.č. 364/50, na k.ú. Luková
u Přerova po parc.č. 233. Nutné ověřit, zda je nutné zajišťovat zpřístupnění
pozemků pro zemědělskou techniku nebo může být dimenzována jako lehká
konstrukce. Není definováno jako koridor v územním plánu městyse Brodek u
Přerova.
2980 Jedná se o příčnou vazbu v území mezi Žeravicemi a Rokytnicí, stávající účelová
komunikace je zpevněná, vyžaduje opravu krytu vozovky. Na křížení s D55-5502
bude využit mostní objekt č. 204 pro biokoridor. Částečně se využívá neztížená
silnice III/0554
100 Přebudování stávajícího chodníku do parametrů společné stezky na průtahu
silnice II/150 až po zaústění místní komunikace parc.č. 279/1
2660 Zajistit stavební úpravy silnice III/0553 a zřízení ochranných pruhů pro cyklisty

600 Po výstavbě dálnice je vhodným řešením při zklidnění dopravy na průtahu
silnice zřídit jízdní pruhy pro cyklisty.
2725 V trase původních historických cest a částečně po užívané polní cestě.

425 V souběhu s III/4353 je v rámci stavby D55-5501 řešená stezka délky 635, která
mimoúrovňově kříží dálnici. Zbývající úsek není řešen.
1305 Jedná se o připravovanou stavbu obcí Grygov.
1800 Účelová komunikace spojující v příznivých výškových parametrech Kokory s
místní částí Přerova v lokalitě Pod Hájem.
24393

