
Příloha č.4 - Zápis na ORP Jeseník, které proběhlo dne 16. 7. 2018 

 
Přítomní:  

• Olomoucký kraj, cyklokoordinátor: Petr Smítal, Stanislav Losert, Jaroslav Martinek 
• ORP Jeseník: Josef Liberda, Katarína Macenauerová, Lubomír Žmolík, Roman Roušal 

Základní informace: 
Olomoucký kraj má nově zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém 
kraji (dále jen „Cyklokoncepce“), která je strategickým rozvojovým dokumentem a má charakter 
územně plánovacího podkladu. Cílem je, aby Olomoucký kraj společně s obcemi ležícími na území 
Olomouckého kraje postupně vybudoval síť cyklotras, bezpečných cyklistických komunikací. Na 
rozdíl od ostatních krajů zřídil pozici krajského cyklokoordinátora, kterého zastupují Ing. Petr 
Smítal, Ing. Stanislav Losert, Ing. Jaroslav Martinek, který je přímo pověřen tímto úkolem, 
neboli spolupracovat se všemi zainteresovanými odbory na kraji a se všemi další 
zainteresovanými organizacemi, aby bylo možné realizovat daný cíl. 
 
Monitoring všech plánovaných akcí: 

• Jednou ze stávajících priorit Cyklokoncepce je zajistit monitoring všech plánovaných 
akcí a společně s Olomouckým krajem vytvářet podmínky pro jejich realizaci. 
V tomto kontextu již proběhla jednání na ŘSD, SŽDC, SFDI, Správě silnic 
Olomouckého kraje, Povodí Moravy, s odborem dopravy, investic kraje, proběhla 
první jednání v ORP Hranice, ORP Zábřeh, ORP Litovel, ORP Uničov a v ORP 
Šternberk.  Díky těmto jednání byly získány velmi cenné poznatky o možných 
legislativních a finančních bariérách.  

• Cyklokoordinátor požádal město Jeseník o spolupráci při sběru dat o připravovaných a 
realizovaných opatření na podporu cyklistické dopravy na území spadající pod ORP 
Jeseník, které by zanesl do mapových podkladů, případně je mohl použít při jednání 
s dalšími organizacemi, jako je ŘSD, Povodí Moravy, Krajská správa silnic 
Olomouckého kraje, SŽDC, apod.  

o Za město Jeseník se jedná o tuto kontaktní osobu: Ing. Katarína Macenauerová, 
584 498 495; katarina.macenauerova@mujes.cz 

• Cyklokoordinátorovi budou dodány základní údaje (stavebník, rozsah projektu) 

o připravovaných DUR a DSP cyklistických komunikací a zkolaudované akce 

v letech 2017 a 2018  

• Cyklokoordinátor Olomouckého kraje bude moci díky tomu poskytovat mapovým 
společnostem aktuální vedení cyklotras a cyklostezek.  

• Vzhledem k tomu, že téma cyklistické dopravy je průřezové téma a dotýká se mnoha 
oblastí, je vítána spolupráce i s dalšími osobami. Čím více bude konkrétních osob 
participujících na realizaci krajské Cyklokoncepce, tím je vyšší předpoklad funkčnosti 
této koncepce. 

 
Moravská stezka 

• Další prioritou je příprava investičních akcí na realizaci dálkové cyklotrasy – 
Moravské stezky. Olomoucký kraj chce prioritně pomoci s projektovou přípravou v 
úseku Horní Lipová – Ramzová – Ostružná. 

• Starosta z Lipové-lázně upozornil na jednání s Arcibiskupskými lesy, které se velmi 
negativně staví k dalšímu rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek. Bude potřeba 
k tomu vyvolat další jednání 

• Starosta z Ostružné představil projektovou dokumentaci v úseku Ostružná – Ramzová 



• Další jednání k Moravské stezce proběhne dne 26. 7. 2018 s odborem investic 
Olomouckého kraje, kde budou probírány možnosti spolupráce. 

 
 

 
Zápis sepsal dne 28. 07. 2018 
 
Jarda Martinek 


