Příloha č. 12
Zápis z jednání
Cyklostezka Samotišky – Droždín – Bystrovany
Cyklostezka Chválkovice - Bystrovany

Datum a místo konání:
26.5.2020, obecní úřad Bystrovany
Přítomni:
viz prezenční listinu
Projednané záležitosti:
1. Starosta obce Bystrovany přivítal přítomné a seznámil je s účelem jednání. Záměrem bylo
aktualizovat pohledy zúčastněných na výše uvedené cyklostezky a následně si stanovit úkoly
vedoucí k případnému pokračování přípravy těchto staveb.
2. Přítomní se shodli, že výstavba uvedených cyklostezek je pro ně důležitá a že mají zájem
v pokračování projektové přípravy obou staveb.
3. Vzhledem k zastavení projekčních prací na stavbě cyklostezky Samotišky – Droždín –
Bystrovany ze strany města Olomouce se přítomní shodli na tom, že je třeba požadovat po městu
Olomouci aktivně zahájit řešení majetkoprávních vztahů této stavby v roce 2020. Bude nutné
zahájit jednání s vlastníky pozemků o možném odkupu těchto pozemků a pro uzavření Smluv o
smlouvách budoucích. Před uzavřením všech majetkoprávních vztahů nemá smysl pokračovat
v projekčních pracích (dokumentace pro společné územní a stavební řízení).
Bylo dohodnuto, že:
a) Zúčastnění souhlasí s variantou trasy 02 (vpravo podél silnice III. třídy ve směru na
Bystrovany) a s mírným zkrácením úseku v Droždíně (porovnáváno s investičním záměrem
z roku 2013).
b) Investorem akce bude město Olomouc s tím, že adekvátní podíly na stavbě budou hradit
jednotlivé obce dle rozsahu na jejich katastrech. Majetkově bude dílo převedeno také podle
katastru na obce. Výkupy pozemků na svých katastrech budou zajišťovat a hradit obce.
c) Obce Samotišky a Bystrovany a městská část Droždín zašlou dopis na odbor investic
Magistrátu města Olomouce s žádostí o zahájení řešení majetkoprávních vztahů městem
Olomoucí na svém katastru v roce 2020. Dále bude součástí dopisu výzva městu k určení
výkupní ceny za jednotlivé druhy pozemků pro sjednocení na všech katastrech, informace o
připravenosti k zahájení jednání s majiteli pozemků na katastrech Samotišek a Bystrovan a
apel na zahrnutí projektové přípravy ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební
řízení do rozpočtu města Olomouce pro rok 2021. Znění dopisu bude sjednoceno, proto
budou návrhy dopisů zaslány nejprve na obec Bystrovany (starosta@bystrovany.cz a
mirek@neotrade.cz). Termín předání pracovních verzí dopisů byl dohodnut do 5.6.2020.
d) Ing. Smítal provede aktualizaci katastrální mapy a záborového elaborátu pro danou
cyklostezku. Toto poskytne zúčastněným v termínu do 15.6.2020.

4. Obec Bystrovany představila záměr k provedení zpevnění povrchu polní cesty z Bystrovan podél
tratě SŽDC směrem na Olomouc a dále na Chválkovice na svém katastru. Zpevnění by mělo být
provedeno z asfaltobetonu a navazovat na cyklostezku na katastru Chválkovic.
Bylo dohodnuto, že:
a) Vedení této cyklostezky má návaznost na okolí a je v souladu s přípravou cyklostezek v dané
lokalitě. Od rozhraní katastrů Chválkovice – Bystrovany bude vedení cyklostezky dále do
Chválkovic ctít připravovanou trasu východní tangenty: cca 500m cyklostezky bude směrem
na Chválkovice vedeno po stávající polní cestě a po vybudování tangenty vedeno po
silničním nadjezdu směrem do ulice Železniční v Olomouci a souběžně s tangentou po
silnici směrem na Sv. Kopeček.
b) Zúčastnění souhlasí s vedením cyklostezky na katastru obce Bystrovany podél tratě SŽDC.
Na katastru Chválkovic má smysl vybudovat pouze zmíněných cca 500 m směrem na
Chválkovice a dále čekat na vybudování východní tangenty.
c) Město Olomouc (Ing. Pospíšilová) zjistí na Magistrátu v Olomouci možnosti a požadavky
města na tuto akci, zejména nutnost mít zpracovanou projektovou dokumentaci
s položkovým rozpočtem a stavební povolení. Dále zjistí finanční možnosti města pro
realizaci. Obec Bystrovany je připravena pružně reagovat a přizpůsobovat se požadavkům
města. Ekonomicky nejvýhodnější by bylo celý úsek realizovat současně s jedním
zhotovitelem. O výsledku jednání bude Ing. Pospíšilová přítomné informovat do 15.6.2020.
5. Dle vývoje situace bude případně svoláno další jednání.
Zapsal: Miroslav Lajda

