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Příloha č. 28 
Zadání zpracování právní analýzy 

 

Úvod 

Olomoucký kraj zpracoval a v 02/2018 schválil Koncepci rozvoje cyklistické dopravy 
v Olomouckém kraji.  
V její strategické části se v cíli 1.2, který se zabývá vytvořením podmínek pro koncepční 
řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách, se řeší mimo jiné i 
kritický bod analytické části, který konstatuje, že jsou nejednotná pravidla a podmínky pro 
umisťování stezek podél vodních toků z úrovně Povodí Moravy a Povodí Odry. 
Návrhem na řešení tohoto kritického bodu se zabývá Opatření 1.2.3 - Využití stávajících cest i 
pro potřeby cyklistů. 
Text popisující problematiku tohoto opatření je přílohou tohoto zadání.  
 
V rámci Akčního plánu, který je nedílnou součástí Koncepce rozvoje cyklistické dopravy 
v Olomouckém kraji je tato oblast podpořena tak, že se má vypracovat právní analýza 
k problematice vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků, na protipovodňových 
hrázích jako víceúčelové komunikace (cyklostezka + účelová komunikace), ale i využívání 
polních a lesních cest pro vyznačení vedení cyklotras a výstavby cyklostezek po lesních a 
polních cestách. 
 

Cíl 

 
Cílem je popsat současný stav právní úpravy k dané problematice, vytipovat konfliktní místa, 
která buď zabraňují, nebo komplikují snahu o vedení cyklotras a budování cyklistické 
infrastruktury po pozemcích v majetku či ve správě organizací jako jsou Povodí Moravy, 
Povodí Odry, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, obcí, Mze, Lesů ČR, 
Arcibiskupských lesů, apod. především z pohledu obav ze zodpovědnosti za bezpečnost 
cyklistů. 
 
Z popisu stávajícího právního stavu vyvodit návrhy na řešení včetně návrhů, ve kterých 
oblastech by bylo potřebné udělat případné legislativní změny či předložit návrhy na využití 
již stávajících právních předpisů k snadnějším možnostem budování cyklistické 
infrastruktury. 
 

Rozsah a forma dokumentace 

 
Právní analýza bude zpracována v písemné podobě. Členění analýzy bude provedeno na 

základě zvyklostí zpracovatele v souladu s platnou legislativou a bude obsahovat zejména: 
• identifikační údaje 
• důvody pro pořízení 
• základní cíl 
• podklady 
• popis stávajícího stavu 
• identifikaci problémů 
• popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 
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V návaznosti na Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji schválené 
v únoru roku 2018 posuďte následující právní otázky:  

 
1)    Jaké jsou legislativní možnosti umístění cyklotras /cyklostezek: 

a)      podél vodních toků (zejména v rámci protipovodňových hrázích), 
b)      na polních a lesních cestách? 
 

2)   Jaké jsou možnosti vypořádání majetkoprávních vztahů při umístění cyklostezek/ 
cyklotras s institucemi mající v působnosti správu výše uvedených vodních toků a lesů, tj. 
zejména Povodí Moravy, s.p., Lesy ČR apod.?  

3)      Posuďte odpovědnost subjektů uvedených výše ve spojení s odpovědností 
Olomouckého kraje v souvislosti s vybudováním cyklostezek/cyklotras, a to jednak ohledně 
jejich údržby a oprav, ale také ohledně odpovědnosti za újmu na majetku či zdraví osob, 
pokud k taková újma uživateli vznikne? 

4)      Uveďte případná další právní zjištění mající souvislost s výše uvedenými otázkami, 
která by mohla mít vliv na právní možnosti realizace cyklostezek/cyklotras, např. de lege 

ferenda návrhy v případě zjištění nepřekonatelných legislativních překážek pro realizaci 
cyklostezek /cyklotras u vodních toků, či na lesních cestách. 
Text může být po dohodě se zadavatelem upřesněn na pracovním jednání. Zhotovitel díla 
bude v průběhu prací konzultovat a koordinovat postup se zadavatelem. Při zpracování právní 
analýzy je možné věci konzultovat s krajským cyklokoordinátorem a využít jeho zkušenosti 
z proběhlých jednáních se zainteresovanými subjekty. 

 
Spolupráce mezi objednatelem a zpracovatelem právní analýzy bude probíhat formou 

pracovních porad organizovaných zpracovatelem, a to minimálně alespoň ve stadiu 
rozpracovanosti dokumentace a před jejím dokončením. Právní analýza bude odevzdána 
v tištěné podobě v 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě ve formátu *.doc a *.pdf .   
 
Požadované termíny 

 
Zahájení prací:  ihned 
Termín zpracování: do 15. 11. 2019 
Cena: do max. 200 tis. Kč včetně DPH 
Platební podmínky: do 20 dnů ode dne odevzdání právní analýzy na základě   
faktury. 

 
Podklady 
K zadání jsou přiloženy následující přílohy: 

- příloha č.1 - výpis z textu Opatření 1.2.3 - Využití stávajících cest i pro potřeby 

cyklistů ze strategické části Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém 
kraji z června 2017 

- příloha č. 2 - záznam z jednání s Povodím Moravy, s.p. ze dne 16.5.2018  
- příloha č. 3 - rozbor situace zpracovaný Ing. Kateřinou Čudkovou, PhD 

cyklokoordinátorkou Povodí Moravy, s.p. ze dne 15.6.2018 
 


