
Příloha č. 25 - Záznam z jednání ve věci  
spolupráce krajského cyklokoordinátora a  

Odboru investic KÚOK  
(místo konání odbor investic KÚOK, dne 26.7. 2018) 

 
Přítomni:  

- za krajského cyklokoordinátora - Ing.Petr Smítal, Ing.Stanislav Losert, Ing. Jaroslav 
Martinek 

- za odbor investic KÚOK - Ing. Petr Dlabal  - ved. oddělení přípravy a realizace 
investic 

- za odbor strategického rozvoje kraje - Ing.Marta Novotná, Ing. Petr Heinisch 
- nám.hejtmana pro dopravu -  Ing.Jan Zahradníček 
- za obec Leština - Ing. Pavel Hojgr 
- za obec Lesnice - Ing. Jiří Chlebíček 
- za obec Ostružná - Roman Roušal 
- za obec Lipová-lázně - Ing. Lubomír Žmolík - omluven z důvodu dovolené 

 
Toto jednání je pokračováním jednání ze dne 20.6.2018, kde se dohodlo, že se tohoto 
následného jednání budou účastnit starostové příslušných obcí, na jejichž k.ú. se začnou 
projektovat Olomouckým krajem úseky cyklostezek, které následně vybuduje Olomoucký 
kraj v souladu s  nově zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém 
kraji. S těmito starosty došlo k vzájemným schůzkám s cyklokoordinátorem dne 16.7.2018, 
kde byli o této možnosti financování úseků na jejich katastrech informováni.  
 
Pan Dlabal informoval o tom, že na odboru investic připravili obecný návrh smlouvy o 
spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcí se kterou se bude společně připravovat investiční 
akce výstavba cyklostezky, kterou zrealizuje Olomoucký kraj a po vybudování předá obce 
k provozování.  
V letošním roce bude zahájeno jednání se 4 obcemi - Ostružná, Lipová - lázně, Lesnice a 
Leština. Byl dohodnut postup v následujících krocích: 
 

o Odbor investic zašle všem čtyřem obcím text návrhu smlouvy o spolupráci k 
odsouhlasení,  

o Po odsouhlasení Smlouvy obcemi odbor strategického rozvoje kraje ve spolupráci 
s odborem investic připraví materiál k této Smlouvě do Rady Olomouckého kraje 
k projednání a ta jej doporučí Zastupitelstvu ke schválení. 

o Totéž udělají všechny 4 obce a schválí text smlouvy ve svých Zastupitelstvech 
o Snahou bude aby tyto smlouvy byly schváleny tak aby se dle nich mohla zahájit 

příprava ještě v letošním roce 
o Za tím účelem bude nám. Zahradníček iniciovat požadavek, aby vznikla rozpočtová 

položka na odboru investic, na kterou budou následně převedeny dohodnuté finanční 
prostředky. Její vznik bude proveden interními kroky, tak aby odbor investic mohl 
zahájit přípravné práce vyhlášením výběrového řízení na projektanta. Předpokládá se, 
že v letošním roce se již něco začne projektovat.   

o Na k. ú. Lipová - lázně by se nejdříve zpracovala vyhledávací studie, která by určila 
kudy se přesně cyklostezka povede. 

o Cyklokoordinátor udělá ještě jedno jednání s Arcibiskupskými lesy, které seznámí 
s požadavky kraje  na vybudování cyklostezky z Lipové - lázní na Ramzovou, kde se 
napojí na již projektovanou cyklostezku Ostružná - Ramzová. K jednání 



s Arcibiskupskými lesy bude účasten nám. Zahradníček a možná i hejtman Okleštěk. 
To dle toho, jak se situace bude vyvíjet. 

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) 

o Definování zadání pro projektanta bude odborem investic konzultováno s OSR - 
krajským cyklokoordinátorem.  

o Tak jak bylo dohodnuto na předchozím jednání, že příprava bude zahájena v letošním 
roce zatím na 2 úsecích.  

 
Zopakování závěrů z předchozího jednání: 

 
Úsek č. 06 - Horní Lipová - Ramzová - Ostružná  
Trasa se předpokládá, že bude vedena podél silnice II/369. Doporučuje se nejdříve udělat 
vyhledávací studii aby bylo jasné přes jaké pozemky se půjde. 
Cyklooordinátor udělá jednání s obcí Lipová-Lázně a s obcí Ostružná, vše vysvětlí s cílem 
získat od obcí souhlasné stanovisko. Předpokládá se, že obce by pomohly v řešení 
majetkoprávních věcí  
 
Úsek č. 12.4 - Spojnice Zábřeh-Lesnice (III/3701) přes Leštinu až spojnice Zábřeh-
Leština (III/315) 

Doporučuje se vyhotovit podrobnou studii ( tzn., že by obsahovala z 80% to co DÚR). 
Cyklooordinátor i zde udělá jednání s obcí Lesnice a s obcí Leština a s ORP Zábřeh, vše 
vysvětlí s cílem získat od obcí souhlasné stanovisko. Předpokládá se, že obce by pomohly 
v řešení majetkoprávních věcí  

Předpokládá se tedy, že OI po výběru projektanta nechá zpracovat výše uvedenou PD pro oba 
úseky s tím, že termín odevzdání by byl v cca 03/2019 a úhrada by byla provedena až 
z rozpočtu 2019.  

Do rozpočtu na rok 2019 bude nutné zajistit jednak prostředky na vyhledávací studii 
Úsek č. 06 - Horní Lipová - Ramzová - Ostružná  a na podrobnou studii Úsek č. 12.4 - 
Spojnice Zábřeh-Lesnice (III/3701) přes Leštinu až spojnice Zábřeh-Leština (III/315) a 
jednak prostředky na zahájení přípravné činnosti na dalších vybraných prioritních 
úsecích dle dohody s cyklokoordinátorem a bude se pokračovat vyššími stupni PD u 
prvních dvou úseků! 

 Zapsal Ing.Stanislav Losert  


