Příloha č. 31
Záznam z jednání ve věci projednání studie vedení Moravské stezky
v úseku Ramzová – Horní Lipová
(místo konání obecní úřad v Ostružné, dne 5. 11. 2019)
Přítomni:
- za krajského cyklokoordinátora - Ing.Petr Smítal, Ing.Stanislav Losert, Ing. Jaroslav
Martinek
- za Olomoucký kraj - Ing. Weber
- za obec Ostružná - Roman Roušal
- za obec Lipová-lázně - Ing. Lubomír Žmolík
- firma Machovský
V roce 2018 se dohodlo, že Olomoucký kraj začne projektovat úseky cyklostezek v souladu
s nově zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji.
Následně byla zadána vyhledávací studie pro úsek č. 06 - Horní Lipová - Ramzová –
Ostružná.
Předmětem vyhledávací studie je vytvoření bezpečné a funkční infrastruktury pro cyklistickou
dopravu v koridoru „Cyklotrasy č. 4 – Moravská stezka“ na katastrech obcí Lipová Lázně a
Ostružná. V současné době je Moravská stezka vedena přes zájmové území formou
cyklotrasy. Z Jeseníku přes rekreační osadu Bobrovník jsou zbudovány úseky cyklostezek
navazující na bezpečný pohyb cyklistů po místních komunikací. V blízkosti křižovatky silnic
I/60 a II/369 v Lipové-lázních se pak cyklotrasa 4 již dostává do vedení přímo po II/369
s dopravním zatížením cca 5300 voz./24 hod. V krátkých úsecích, kde existuje paralelní síť
místních komunikací je na ně svedena. Z celkového úseku délky 9,6 km až po obec Ostružná
je pouze 1,2 km vedeno mimo silnici II/369. Nutné je překonat výškový rozdíl 270 m na
Ramzovské sedlo. V „Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“
zpracované v roce 2017 Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy je předmětný úsek
přímo vyjmenovaný k řešení tohoto nevyhovující stavu, tedy návrh je plně v souladu s tímto
koncepčním materiálem, viz příloha č. 6 - Návrh na úpravy dálkových cyklotras, která je
součástí Strategické části:
Vedení nové cyklostezky bylo navrženo ve dvou variantách:
• podél silnice II. třídy
• po stávající lesní cestě, která je vedena Arcibiskupskými lesy. Za tím účelem
cyklokoordinátor udělá ještě s nimi jednání, které seznámí s vyhledávací studií na
vybudování cyklostezky z Lipové - lázní na Ramzovou, kde se napojí na již
projektovanou cyklostezku Ostružná - Ramzová.
Varianty budou konzultovány s Arcibiskupskými lesy
Je třeba dořešit:
o Je třeba rozhodnout, jak se bude přistupovat k projektu cyklostezky z Ostružné na
Ramzovou, který je rozpracován ve fázi DSP a starosta jedná s majiteli pozemků. Zda
bude DSP dokončena obcí anebo zda tento rozpracovaný projekt převezme
Olomoucký kraj a bude na něm pokračovat už ve své režii. Názor přítomných je, že by
se PD měla od obce Ostružná převzít již nyní.

o Bylo konstatováno že v takovém případě budou zástupci OSR o tomto informovat
svého věcně příslušného náměstka hejtmana Šoltyse, aby předložil do porady vedení
k rozhodnutí, zda PD od obce Ostružná převzít či nepřevzít. Jinými slovy určit, kdo
bude investorem?
o Pokud se týká převzetí DSP od obce Ostružná, navrhuje pan Dlabal za OI, aby DSP
byla kompletně dokončena včetně IČ a OK bude pokračovat až dalším stupněm PD
(prováděcí dokumentace).

