
ID Název Popis
Typ cyklistické 

komunikace
Délka v m Připravenost PD

A. Cyklostezka Prostějov - Kostelec na Hané
Zrealizovaná stavba. V rámci výstavby obchvatu města Prostějova dojde k dotčení krátkého úseku u rušeného železničního 

přejezdu na II/449 směr Smržice. Doporučujeme napřímení stezky v délce cca 40 m.
C9 40

zřejmě součástí stavby 

obchvatu Prostějova

B. Kostelec na Hané
S ohledem na složitou orientaci po místních komunikací v intravilánu Kostelce na Hané mezi koncovými body cyklostezek směr 

Prostějov a Lutotín doporučujeme provedení orientačního vedení formou piktogramového koridoru pro cyklisty.
V20 1550

provést během 

provádění 

cykloturistického 

značení

C. Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín
Připravený záměr s vydaným společným povolením, zažádáno o dotaci SFDI a Olomoucký kraj. V případě získání příspěvků 

realizace 2020.
C9 1350 vydané SP

E. Lesní cesta Bělecká

Projekt lesní cesty od Lutotína – Vinohrad k Běleckému mlýnu navazuje na zrealizovaný úsek polní cesty, končí zaústěním do 

silnice III/36632. Projekt je zpracován Lesy ČR, vydáno stavební povolení. Náklady jsou členěny na část financovanou obcí 

Hluchov a Lesy ČR. S ohledem kůrovcovou kalamitu není záměr ze strany Lesů financovatelný. Vhodné je domluvit 

spolufinancování ze strany Olomouckého kraje.

B11 1943 vydané SP

G. Cyklistická komunikace Zdětín V návaznosti na opravené účelové komunikace v zahrádkářské kolonii řešit zbývající úsek po hranici katastru. B11 260 řešit jako opravu

1400

900

I. Účelová komunikace směr Stražisko Jedná se o opravu povrchu přístupové komunikace k zahrádkám a do lesního porostu. B11 810

provést 

nízkonákladovou 

opravou jako úsek na 

k.ú. Zdětín

J. Lesní cesta směr Stražisko Stávající lesní cesta není vhodně průjezdná pro cyklisty, nachází se na okraji lesního porostu ve vlastnictví města Prostějova. B11 955 zadat zpracování PD

K. Lávka Stražisko
Návrh nové lávky pro chodce a cyklisty přes Romži splňující podmínku protipovodňové ochrany jako náhrada za současný 

mostní objekt, který je tvořen ocelovým provizoriem.
C9 20 zadat zpracování PD

L. Cyklistická stezka Pod Kozákem

S ohledem na nepříznivé směrové vedení silnice III/37349 ve skalním zářezu je vhodné zbudovat úsek segregované stezky 

vpravo silnice spojující lesní cestu podél Čertových rybníků a účelovou komunikaci od Malen. Nutná dohoda s panem 

Benýškem. Vhodně se dopravně napojí i lesní cesta s modrou turistickou trasou. Výhledově lze pokračovat v tomto uspořádání 

až k mostu do Malen.

C8 300

zajistit dohodu s 

vlastníky pozemků, pak 

zadat zpracování PD

M. Lesní cesta podél Čertových rybníků
V roce 2020 je obnovená lesní cesta podél Čertových rybníků, dle dohody s městem Konice je vhodné její protažení až do 

Čunína.
B11 1005 v realizaci

N. Cyklistická komunikace Čunín - Křemenec - Konice
Navrhnout cyklistické komunikace po parcelách budoucích polních cest daných komplexními pozemkovými úpravami až k ČOV 

v Konici. Vhodné řešit jako mlatové stezky pro cyklisty, aby byl záměr financovatelný např. z ITI.
B11, vhodněji C8 1955 zadat zpracování PD

Příloha č. 13.1 - Cyklostezka Romže

Přehled záměrů připravených k realizaci, příp. doporučených k zahájení projekční přípravy

zadat zpracování PDC8/B11

Jedná se o zpracování cyklistické komunikace podél trati od hranice k. ú. Zdětín směrem k pile Javořice s odbočkou do obce 

Ptení s cílem zatraktivnit dojížďku do práce na jízdním kole. S ohledem na zpřístupnění pozemků jde o kombinaci cyklostezky a 

účelové komunikace. Problémovým bude řešení přejezdu P6561.

Cyklistická komunikace Ptenský DvorekH.
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