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      PŘÍLOHA Č. 5 
ZÁPIS 

 
Z jednání k akci „Cyklostezka údolím Desné a Merty“ konané dne 1. 8. 2018 

v areálu zdraví ve Velkých Losinách 
 

 

 
Zahájení:                10,00 hod. 
Ukončení:               12,00 hod. 
 
 
Přítomni:  

       Viz. prezenční listina 
 
 
 

 
Zápis: 
 
 
 

Úvodní slova pronesl předseda Svazku obcí údolí Desné p. ing. Vaníček a přivítal všechny 
zúčastněné a hosty. Poté si vzala slovo pí. Stará starostka obce Velké Losiny a požádala o 
představení se všech zúčastněných. Po představení zúčastněných seznámil p. ing. Smítal posluchače 
s krajskou koncepcí cyklotras Olomouckého kraje, jejímž byl spolu zpracovatelem a rovněž s projekty 
cyklotras, které již projektuje v našem regionu. Dále byli všichni starostové požádáni o popis vlastních 
záměrů v jednotlivých obcích a zhodnocení stavu cyklotras na jejich katastrálním území. Starostové 
vypíchli zejm. nutnost návaznosti jednotlivých cyklotras. 

 
Vyjádření starostů: 

  
Vikýřovice -  vysvětlil záměr vedení cyklostezky kolem řeky Ke Splavu 
 
Rapotín – starosta popsal stav cyklotras v obci Rapotín, příští rok bude realizována poslední etapa 
cyklotrasy kolem silnice 1. třídy ke sklárnám. Připomenul adaptaci křižovatky u OÚ v Rapotíně za 
kruhový objezd a popsal nově zadané řešení cyklotrasy u „Výzkumáku“, který zpracovává Ing. 
Vitásek. Zároveň představil užívanou variantu „neoficiální“ trasy kolem potoka Losinky. Nově 
projektovaná část cyklotrasy od skláren podél železnice není v územním plánu obce.  
 
Petrov nad Desnou – starosta uvedl variantu cyklotrasy podél silnice I. třídy č. 11, připomněl p. Ing. 
Vrzalovi, aby zaslal p. Smítalovi PD k protipovodňovým opatřením, dále řešení přechodu u ZŠ 
v Petrově nad Desnou a u OÚ v Petrově nad Desnou 
 
Sobotín – aktuálně zpracovává PD cyklotras pan Ing. Vitásek, představen záměr provedení 
cyklostezky intravilánem obce Sobotín 
 
Velké Losiny – záměr vést cyklostezku podél železnice, cyklotrasa není v ÚP, pí starostka upozornila 
na přeložku I/44, a zároveň na památkáře, že neumožní cyklotrasou zasáhnout pozemky losinského 
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zámku. Ing. Kopal vysvětlil strategii dopravy v obci, využívání cyklotrasy jako dopravní cesty do práce. 
Ing. Filipová připomněla, že by obecní cyklotrasa měla vést „uvnitř“ obce, aby přitáhla návštěvníky do 
obce a nesloužila jako „obchvat“. Je třeba turisty nechat utratit peníze v obcích. V Losinách u žst. 
Velké Losiny – Zámek je třeba vést stavbu cyklostezky dále od přejezdu z důvodů ochrany přejezdu, 
dodržení bezpečné vzdálenosti od nechráněného přejezdu a další. Bylo připomenuto, že cyklotrasy 
vedoucí přes pozemky chráněné ZPF jsou při vynětí ze ZPF osvobozeny z poplatků. 
 
Loučná nad Desnou – pan starosta popsal návrh řešení cyklotrasy vedoucí přes obec Loučná nad 
Desnou z Maršíkova do Filipové až do Kout nad Desnou, v podstatě až pod lyžařský a cyklo-areál K3.¨ 
 

Po bohaté diskuzi účastníků jednání navrhl pan předseda Svazku Ing. Vaníček a požádal p. Ing. 
Smítala, aby zpracoval cenovou nabídku na celkovou studii cyklotras Svazku obcí údolí Desné. Tato 
jeho nabídka bude na příští valné hromadě Svazku obcí údolí Desné projednána. Součástí nabídky 
bude rovněž projednání projektu cyklotras na MD(resp. ŘSD), na ŽP a odboru územní plánování na 
MÚ v Šumperku. 

 
 
 
 
 

 
 
V Rapotíně 2. 8. 2018 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Michal Vrzala 


