
Příloha č. 6 - Záznam z jednání se starosty Mikroregionu 

Němčicko 

(místo konání KD v Doloplazech u Nezamyslic, 
dne 28.11. 2018) 

Přítomni:  
- za krajského cyklokoordinátora - Ing.Petr Smítal, Ing.Stanislav Losert,  
- za Mikroregion Němčicko - předseda mikroregionu - starosta obce Pivín, Kamil Štětař 

+ přítomné starostky a starostové 
 
Toto jednání bylo vyvoláno předsedou mikroregionu Němčicko, starostou obce Pivína panem 
Kamilem Štětařem, a bylo dáno do programu jednání Valného shromáždění mikroregionu 
Němčicko, konaného tohoto dne (28.11.2018), pod bodem s názvem: „Projednání 
cyklodopravy v rámci dokumentu Olomouckého kraje.“ 
 
Krajští cyklokoordinátoři seznámili přítomné starosty, z nichž někteří se stali starosty po 
nedávných podzimních komunálních volbách, se smyslem vzniku Koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy v Olomouckém kraji a činností krajského cyklokoordinátora.  
Následně byla promítnuta mapa dané lokality mikroregionu s tím, že bylo okomentováno 
navrhované vedení cyklistických komunikací, které vzniklo v době před cca 2 lety kdy se 
Koncepce tvořila.  
 
Starostové byli vyzváni, aby se s tímto dokumentem seznámili a byli informováni o tom, že 
do konce listopadu 2018 jim krajský cyklokoordinátor prostřednictvím pana předsedy 
mikroregionu zašle mapku jejich mikroregionu se zakreslenými cyklistickými komunikacemi 
a požádá je o zodpovězení následujících otázek s termínem zpětného odevzdání do 
14.12.2018:   
 
1) Zakreslení zamýšlené trasy cyklistické komunikace do map, buď fixem do vytištěné a zpět 
naskenované nebo označením přes body v mapy.cz s rozlišením na cyklostezky a na polní 
cesty. 
2) Doplnění tabulky zrealizovaných úseků (od roku cca 2015) 
3) Doplnění tabulky plánovaných úseků, ale pouze těch, co jsou ve formě DUR nebo DSP, 
nikoliv ty trasy, co jsou jen ideou a nejsou zatím nijak zpracovány. 
 
Starostům byl předán kontakt na krajského cyklokoordinátora ve formě e-mailové 
adresy:  cyklokoordinator@atelis.eu 

V rámci diskuse byl starostkou Dřevnovic vznesen dotaz, jak je zajištěno spojení na 
Jihomoravský kraj v případě propojení cyklostezky z Dřevnovic (Olomoucký kraj) do 
Ivanovic na Hané (Jihomoravský kraj),  přes jejich místní část Chválkovice?  Prý tam dojíždí 
hodně lidí do práce na kole. Cyklostezka by byla potřebná.  Je třeba projednat s  Ivanovicemi 
na Hané zda mají o spojení zájem a zda Jihomoravský kraj a především obec  Ivanovice na 
Hané s touto trasou ve svých dokumentech počítá.  

Slíbili jsme, že to prověříme. Vzhledem k tomu, že provázanost se sousedními kraji je 
doménou Jardy Martínka, vznikl mu tímto úkol tuto věc prověřit a toto propojení bylo 
případně následně zaneseno do mapy Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém 
kraji. V návaznosti na tento požadavek Jarda Martinek dodatečně navrhl, aby proběhla 
schůzka ve dnech 17. – 18. 1. 2019 na RegionTour v Brně, neboť zde bývá vysoká 



koncentrace starostů z měst a obcí a zástupců mikroregionů Jihomoravského kraje, včetně 
účasti zástupců Jihomoravského kraje. Termín setkání lze upřesnit začátkem roku 2019. 

 

 

Zapsal Ing.Stanislav Losert  


