Příloha č. 20
Prioritra 1. Cyklistická doprava jako nedílná součást dopravního systému
Dotace (tis. Kč)
Opatření
číslo

Název Opatření

Aktivita

Popis aktivity

Odpovědnost
(garant)

Cíl 1.1 Zvýšení bezpečnosti cyklistů prostřednictvím budováním cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty
Zpracování seznam úseků
Zpracování seznamu projektů obcí,
formou projektového námětu a
které splňujíí podmínky opatření
finančního plánu ve spolupráci s
OSR;
1.1.1 ( cyklostezky v rámci posílení
obcemi, aktualizace akčního
cyklokoordinátor
bezpečnosti silničního provozu mezi
plánu Koncepce dle vytvořeného
obcemi).
seznamu.

1.1.1

Výstavba a údržba
komunikací pro cyklisty

Pokračování v dotačním programu
OK na podporu cyklodopravy pro
obce s prioritou pro úseky
cyklostezek stahující cyklisty ze
souběžných komunikací

Zpracování textu výzvy
obsahující podmínky podpory dle
tohoto opatření a poskytnutí
dotace z krajského rozpočtu dle
mapového podkladu
cyklostrategie, vyhlášení výzvy k
předkládání projektů.

Uzavření smlouvy s externím
subjektem který bude řešit
majetkoprávní vztahy pro projekty
výstavby cyklostezek

Vyjednávání s majiteli pozemků v
trase budoucích cyklostezek o
majetkoprávním vyrovnání

Plánované náklady tis. Kč (pro OK)

Předpokládaná hodnota

Spolupracující
subjekty

Období
realizace

Náklady
celkem
(tis. Kč)

Finanční
zdroje

Předp. výše
pro OK

Celkem

2021

2022

2023

obce, ODSH

2021 a pak
každý rok

0

0

0

0

0

0

0

Počet připravených
projektů

Rozpočet kraje.
Stávající
dotační
program na
podporu
cyklodopravy,

30 000

30 000

10 000

10 000

10 000

Délka nově
vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

600

600

200

200

200

0

Součást
rozpočtu
stavby,
případně IROP,
cíl 1.2; SFDI

0

0

0

0

0

Počet posuzovaných
projektů za rok s
promítnutím začlenění
cyklistických opatření

0

Součást
rozppočtu
stavby,
případně IROP,
cíl 1.2; SFDI

0

0

0

0

0

Počet posuzovaných
projektů za rok s
promítnutím začlenění
cyklistických opatření

0

Součást
rozppočtu
stavby

0

ODSH

obce; OSR;
cyklokoordinátor

2021 a pak
každý rok

30 000

OI

zodpovědní
řešitelé
jednotlivých
opatření

2021 -2023

600

OI

Název indikátoru

Celkem

2021

2022

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

Cíl 1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách

1.2.1

Posuzování PD výstavby a
rekonstrukcí silnic II. a III.tř z
pohledu opatření 1.2.1, tedy
V rámci zpracování PD prověření začlenění cyklistických
rekonstrukcí krajských opatření do těchto projektů.
komunikací prověření
možnosti začlenění
cyklistických opatření

Postupování dle metodiky
zapojení cyklokoordinátora do
procesu posuzování projektů
oprav komunikací z pohledu
opatření 1.2.1 ( využívání
OSR;
cyklopruhů, cyklopiktokoridorů) a cyklokoordinátor
při posuzování PD výstavby a
rekonstrukcí silnic II. a III. tř.
předcházet bariérám cyklistické
dopravy

Požádá-li obec nebo další
Řešení dopravní bezpečnosti
příslušná organizace správce
cyklistů na silnicích II. a III. tř. s
silnic (SSOK) řešit dopravní
preferováním integrace do hlavního
bezpečnost cyklistů, bude se
dopravního prostoru
hledat společné řešení

1.2.2

Zamezení rizika vzniku
bariér cyklistické dopravy
při novostavbách a
rekonstrukcích na
státních komunikacích a
při realizaci velkých
železničních staveb, atd

SSOK; obce; OI

Průběžně dle
SSOK; ODSH; realizovaných
obce; OVZI
krajských
projektů

Průběžně dle
ODSH; OSR; požadavků
cyklokoordinátor jednotlivých
obcí

Posuzování PD silnic I.tř a PD
výstavby či rekonstrukce železnic z
pohledu opatření 1.2,1, tedy
prověření začlenění cyklistických
opatření do těchto projektů.

Vstupovat do jednání s ŘSD v
rámci novostaveb silnic I.tř a se
SŽ v případě výstavby či
OSR;
ODSH; ŘSD; SŽ,
rekonstrukce železnic a
cyklokoordinátor;
obce
poředcházet bariérám cyklistické
dopravy

Průběžně dle
realizovaných
projektů ŘSD a
SŽDC

Podporování vedení cyklistické
infrastruktury podél vodních toků
(např. protipovodňové hráze)

SFDI; Povodí
Vedení jednání se
Moravy; Povodí
zainteresovanými organizacemi o
Odry; Pozemkový
možnostech realizace
úřad; Úřad pro
OSR;
víceúčelových komunikací
zastupování státu
cyklokoordinátor
(cyklostezka + účelová
ve věcech
komunikace) podél vodních
majetkových;
toků.
obce, Mze, Lesy
ČR

Průběžně dle
realizovaných
projektů
obcemi a
Povodími

0

služba - právní
analýza

0

0

0

0

0

0

Počet posuzovaných
projektů za rok s
0
promítnutím začlenění
cyklistických opatření

0

0

0

Počet posuzovaných
projektů za rok s
víceúčelovými
komunikacemi podél
vodních toků

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3

Využívání polních a lesních cest pro
Využití stávajících cest i
vedení cyklotras a výstavby nové
pro potřeby cyklistů
cyklistické infrastruktury za
případného využití recyklátu z
krajských silnic II. a III. tř., případně
I. tř. ve správě ŘSD.

Iniciovat jednání na Mze ČR ve
ODSH; SFDI;
věci vytvoření dotačního titulu na
Lesy ČR;
rekonstrukce a výstvabu polních
Pozemkový úřad;
cest v katastrálních územích,
OSR Úřad pro
kde neproběhly komplexní
cyklokoordinátor zastupování státu
pozemkové úpravy, které mohou
ve věcech
mít pozitivní vliv na mobilitu
majetkových;
občanů mezi obcemi
obce

SFDI; SŽ;
Pozemkový úřad;
Vedení jednání se
Úřad pro
zainteresovanými organizacemi o
OSR;
zastupování státu
možnostech realizace
cyklokoordinátor
ve věcech
cyklostezek.
majetkových;
obce
Cíl 1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
Zmapování potřeby
podpory systému sdílení Příprava výzvy na podporu
obce; OSR;
kol (bikesharing) a
cyklokoordinátor,
cyklodopravy - pro rozvoj systému
Zpracování textu výzvy
podpora rozvoje systému sdílení kol (bikesharing), dále
obsahující podmínky podpory dle
autobusoví a
1.3.1
ODSH
BIKE & RIDE v uzlových systému BIKE & RIDE v uzlových
tohoto opatření a poskytnutí
železniční
dotace z krajského rozpočtu
dopravci; SŽ,
bodech IDS a v rámci budování
bodech IDS a v rámci
KIDSOK
dopravních terminálů.
budování dopravních
Využívání potenciálu drážních těles
po rušených železničních tratích i
přeložek tratí nebo při budování
silničních přeložek a obchvatů pro
vybudování cyklistických stezek

2021 - 2023

Průběžně dle
realizovaných
projektů
obcemi

2022 a pak
každý rok

Existence dotačního
titulu na rekonstrukci
lesních a polních cest

0

0

0

0

0

Počet projektů na
nepotřebných drážních
tělesech

0

0

0

0

2000

Existence výzvy na
podporu bikesharingu a
systému BIKE & RIDE

500

Existence dopravních
průzkumů. Počet
podporovaných
vlakových a
autobusových linek
uzpůsobených na
přepravu kol

0

0

0

0

6000

Administrativní
opatření

6000

6000

2000

2000

2000

0

Administrativní
opatření

0

0

0

0

4000

MŹP, Rozpočet
kraje. Stávající
dotační
program na
podporu
cyklodopravy,

4000

4000

0

2000

terminálů

1.3.2

Podpora provozu
vlakových linek a
vybraných autobusových
linek zajišťujících
dopravní obsluhu území
vozidly uzpůsobenými
k přepravě kol

Vypracování dopravních průzkumů u
smluvních dopavců. Podporování
provozu vlakových linek a vybraných
autobusových linek zajišťující
dopravní obsluhu území vozidly
uzpůsobenými k přepravě kol

Vést jednání s železničními a
autobusovými přepravci o
možnosti zavedení vhodnějšího
tarifu pro každodenní přepravu
jízdního kola ve vlacích a
autobusech integrovaného
dopravního systému

KIDSOK

2021 - 2023

1500

Administrativní
opatření

1500

1500

500

500

Priorita 2. Cykloturistika a terénní cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu
Dotace
Opatření
číslo

Název opatření

Aktivita

Popis aktivity

Odpovědnost
(garant)

Spolupracující
subjekty

Období
realizace

Náklady
celkem

Finanční
zdroje

Předpokládaná hodnota

Plánované náklady (pro OK)

Předp. výše
Celkem
pro OK

2021

2022

2023

Název indikátoru

Cíl 2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky

Zajištění propagace pro
cykloturistiku formou pravidelné
aktualizace "Cykloprůvodce
Olomouckým krajem" a jeho
zveřejnění na webovém portále

CCROK

SCR Střední Morava a 2021 a pak
SCR Jeseníky, obce;
dále
mikroregiony; CK; TIC průběžně

100

CCROK

100

100

0

50

50

Zveřejněný
aktualizovaný
cykloprůvodce
Olomouckým krajem

CCROK

SCR Střední Morava a
SCR Jeseníky,
sdružení cyklostezky
Bečva z.s.; Moravská 2021 - 2023
stezka, z.s.; Moravský
labirint ,z.s.; obce;
mikroregiony; CK; TIC

160

CCROK

160

160

100

30

30

Počet
Aktualizovaných
turistických portálů

Zpracování cyklovýletů pro 4
různé kategorie cyklistů a jejich
Roztřídění tipů na cyklovýlety na zveřejnění na webech i v
webech a průvodcích s ohledem průvodcích a provádění
na stanovené kategorie cyklistů aktualizací dle skutečného
vývoje budování cyklistické
infrastruktury na území kraje.

CCROK

SCR Střední Morava a
SCR Jeseníky, obce; 2021 - 2023
mikroregiony; CK; TIC

100

CCROK

100

100

50

0

50

Existence roztřídění
tipů na cyklovýlety
(cyklobalíčky) na
webech i v
průvodcích

Marketingová podpora
tematických tras

Zajištění propagace marketingu
tematických cykloturistických
tras formou dotačního titulu

CCROK

SCR Střední Morava a
SCR Jeseníky, obce; 2021 - 2023
mikroregiony; CK; TIC

300

CCROK

300

300

100

100

100

Počet podpořených
projektů

Aktualizace map cyklotras kraje

Vydání aktualizované mapy
cyklotras Olomouckého kraje

CCROK

SCR Střední Morava a
SCR Jeseníky, obce;
mikroregiony; CK; TIC

Využívání moderních
informačních technologií

Začlenění a prezentace
cyklotras z Olomouckého kraje
na komerčních aplikacích
soukromých subjektů

CCROK

Prezentování produktů
Vytvoření prezentace
cykloturistiky v Olomouckém kraji
cykloturistiky v Olomouckém
na tuzemských a mezinárodních
kraji pro účast na veletrzích CR
veletrzích CR

Aktualizace "Cykloprůvodce
Olomouckým krajem" a jeho
zveřejnění na webovém portále

Dopracování webového portálu
Aktualizace a rozvoj turistického v sekci cykloturistiky dle
informačního portálu
doporučené struktury včetně
Olomouckého kraje
jazykových mutací a pak
pravidelně aktualizovat.

2.1.1

2.1.2

Zajištění souhrnné
prezentace nabídky
kraje

Připrava a vydání mapy
Podpora tvorby
Moravské stezky, cyklostezky
Příprava a vydání produktů pro
cykloproduktů
Bečva a cyklotrasy č.5 se
dálkové cykloturisty, ve
dálkového typu
zapracováním evropských
spolupráci se sousedními regiony
s vazbou na sousední
dálkových tras Eurovelo 4 a
včetně Opolského Vojvodství
regiony včetně Polska
Eurovelo 9, formou dotačního
titulu

100

CCROK

100

100

0

100

0

Existence
aktualizované mapy
cyklotras
Olomouckého kraje

SCR Střední Morava a 2021 a pak
SCR Jeseníky, obce;
dále
mikroregiony; CK; TIC průběžně

150

CCROK

150

150

50

50

50

počet podpořených
aplikací

CCROK

SCR Střední Morava a
SCR Jeseníky, obce; 2021 - 2023
mikroregiony; CK; TIC

150

CCROK

150

150

50

50

50

počet prezentací na
veletrzích

CCROK

agentura Czech
Tourism; obce;
mikroregiony; CK;
sdružení cyklostezky
2021 a pak
Bečva, z.s.; sdružení
dále
Moravská stezka, z.s.;
průběžně
Moravský labirint,. z.s.;
Nadace Partnerství;
Partnerství pro
městskou mobilitu

300

CCROK; SCR
Střední Morava;
SCR Jeseníky;
mikroregiony;
MAS; MMR

300

300

100

100

100

Počet podpořených
projektů

2021

Celkem

2021

2022

2023

Propagování přírodě blízkých
cyklostezek
singltrailů/singltreků, např.
Rychlebské stezky, Lipovských
stezek a bikeparku v Koutech
nad Desnou

2.1.3

Podpora tvorby
Propagace přírodě blízkých
cykloproduktů terénní
cyklostezek singltrailů/singltreků
cyklistiky

2.1.4

Provádění výběru TOP tipů na
výlety (cykloproduktů), vč.
Spolupráce na tvorbě
dálkových tras na území
Spolupráce na tvorbě národního
národního produktu
Olomouckého kraje pro portál
projektu "Česko jede"
Česko jede
národního produktu "Česko
jede" v oblasti rekreační
cyklistiky

CCROK

agentura Czech
Tourism; obce;
2021 a pak
mikroregiony;
dále
provozovatelé areálů,
průběžně
ČEMBA

CCROK

agentura Czech
Tourism; obce;
mikroregiony; CK;
Partnerství pro
městskou mobilitu;
ATUR; MMR - odbor
cestovního ruchu

2021 a pak
dále
průběžně

0

CCROK; SCR
Střední Morava;
SCR Jeseníky;
mikroregiony;
MAS; Krajské
sdružení MAS
OK; MMR ČR

0

0

0

0

0

není definován

0

CCROK; SCR
Střední Morava;
SCR Jeseníky;
mikroregiony;
MAS; Krajské
sdružení MAS
OK; Sdružení
místních
samospráv OK

0

0

0

0

0

není definován

500

Existence studie pro
centrální komisi
dopravy, existence
územního rozhodnutí
a existence
stavebního povolení

700

Existence
vyhledávací studie,
existence územního
rozhodnutí a
existence stavebního
povolení

Cíl 2.2 Realizace páteřních dálkových tras na území kraje

Zadání zpracování vyhledávací
studie po dohodě s krajským
cyklokoordinátorem a s
Na základě iniciace obcí a spolku příslušnými obcemi, která bude
pro Moravskou cyklostezku
definovat úseky dálkové
Moravské cyklostezky, které
zpracování podkladů - pro
centrální komisi dopravy a
budou realizovány
následně i projektových
Olomouckým krajem a
dokumentací DÚR a DSP pro
doporučit pořadí realizace.
Následně zadání zpracování
páteřní dálkovou Moravskou
cyklostezku, včetně souhlasu
DÚR pro první úsek Moravské
obcí s převedením stavby do
cyklostezky. Požádání o
jejich majetku
územní rozhodnutí. DÚR a
DSP bude zpracovávat
Olomoucký kraj a také bude
akci realizovat

2.2.1

Vypracování studií a
projektových
dokumentací pro
vybrané páteřní
dálkové cyklotrasy

Zadání zpracování vyhledávací
studie po dohodě s krajským
cyklokoordinátorem a s
příslušnými obcemi, která bude
definovat úseky dálkové
Cyklostezky Bečva a dálkové
cyklotrasy č.5, které budou
realizovány Olomouckým
krajem a doporučit pořadí
realizace. Následně zadání
Na základě iniciace obcí a
zpracování DÚR pro první úsek
správce cyklotrasy Bečva a
Cyklostezky Bečva. Požádání o
cyklotrasy č. 5 vypracování
územní rozhodnutí. DÚR a DSP
vyhledávacích studií a následně i bude zpracovávat Olomoucký
projektových dokumentací DÚR kraj a také bude akci realizovat.
Zpracování PD nového úseku
a DSP pro páteřní dálkovou
cyklotrasu Bečva a dálkovou
vedení cyklostezky na pravém
cyklotrasu č.5, včetně souhlasu břehu Bečvy na k.ú. Osek nad
Bečvou; k.ú. Radslavice; k.ú.
obcí s převedením stavby do
Proseničky na místo
jejich majetku
podemleté části stávající
cyklostezky (2021);
mimoúrovňové křížení pod
mostem na pravém břehu (pro
CS Bečva); lávka, která propojí
tuto přeloženou stezku Bečva a
cyklostezku od Prosenic s
levobřežní trasou. Most
Prosenice - Grymov (2022).
Úsek Přerov - Tovačov (2023)

OI

OVZI; OSR; OKH;
SCR Střední Morava;
SCR Jeseníky;
sdružení cyklostezky
Bečva, z.s.; Moravská
stezka, z.s.; Moravský
labirint, z.s.; Lesy ČR;
Povodí Moravy; Povodí
2021 -2023
Odry; Pozemkový
úřad; Úřad pro
zastupování státu ve
věcech majetkových;
obce; Krajské sdružení
MAS OK; Sdružení
místních samospráv
OK

OI

OVZI; OSR; OKH;
SCR Střední Morava;
SCR Jeseníky;
sdružení cyklostezky
Bečva; sdružení
Moravská stezka; Lesy
ČR; Povodí Moravy;
Povodí Odry;
2021 -2023
Pozemkový úřad; Úřad
pro zuastupování státu
ve věcech
majetkových; obce;
Krajské sdružení MAS
OK; Sdružení místních
samospráv OK

1500

1400

OSR; OI

OSR; OI

1500

1400

1500

1400

500

200

500

500

2.2.2.

2.2.3

Postupná výstavba
úseků cyklostezek a
komunikací vhodných
pro cykliosty na
vybraných úsecích
dálkových cyklotras
na území
Olomouckého kraje
ze strany kraje

Výstavba vybraných úseků
cyklostezek, vyspecifikovaných
na základě projektových
dokumentací zpracovaných
Olomouckým krajem (viz.
opatření 2.2.1)

Zajištění realizace výstavby
úseků cyklostezek po získání
stavebních povolení
jednotliivých projektů (úsek na
cyklostezce Bečva - na k.ú.
Sušice)

OI

OVZI; OSR; OKH;
SCR Střední Morava;
SCR Jeseníky;
sdružení cyklostezky
Bečva, z.s.; Moravská
stezka, z.s.; Moravský
labirint, z.s.; Lesy ČR;
Povodí Moravy; Povodí
2021 - 2023
Odry; Pozemkový
úřad; Úřad pro
zuastupování státu ve
věcech majetkových;
obce; Krajské sdružení
MAS OK; Sdružení
místních samospráv
OK

22250

SCR Střední Morava;
SCR Jeseníky;
sdružení cyklostezky
Bečva; sdružení
Moravská stezka;
2021 - 2023
Nadace Partnerství;
obce; města; Krajské
sdružení MAS OK;
Sdružení místních
samospráv OK

150

OI

Počet km
10000 10000 zrealizovaných
cyklostezek

22250

22250

2250

OKH; MMR,
obce, města

150

150

50

50

50

Počet km
přeznačených
cyklotras

Přeznačení dálkové cyklotrasy
EuroVelo 9 na celém území
Olomouckého kraje

Aktualizace vedení dálkových
cyklotras v souladu s dohodou
o číslování dálkových tras v ČR
provedenou na národní úrovni.
Doplnění loga pojmenovaných
cyklotras jako např. Euro Velo 9

OKH

Přeznačení dálkové cyklotrasy
EuroVelo 4 na celém území
Olomouckého kraje

Aktualizace vedení dálkových
cyklotras v souladu s dohodou
o číslování dálkových tras v ČR
provedenou na národní úrovni.
Doplnění loga pojmenovaných
cyklotras jako např. Euro Velo 4

OKH

dtto

2021 - 2023

150

OKH; MMR,
obce, města

150

150

50

50

50

Počet km
přeznačených
cyklotras

OKH

dtto

2021 - 2023

150

OKH;MMR,
obce, města

150

150

50

50

50

Počet km
přeznačených
cyklotras

Přeznačení dálkové cyklotrasy
Objednání a provedení
Cyklostezka Bečva dle
patřičného přeznačení stávající
zpracovaného návrhu změn na
trasy cyklostezky Bečva
celém území Olomouckého kraje

OKH

dtto

2021 - 2023

150

OKH;MMR,
obce, města

150

150

50

50

50

Počet km
přeznačených
cyklotras

Objednání a provedení
patřičného přeznačení stávající
trasy Jantarové stezky z
Olomouce do Přerova a nové
označení cyklostezky z
Olomouce do Lipníka přes
Velký Újezd jako č.5

OKH

dtto

2021 - 2023

300

OKH;MMR,
obce, města

300

300

0

100

200

Počet km
přeznačených
cyklotras

Postupné značení a
přeznačení + údržba
mezinárodních,
dálkových a krajských
koridorů na území
Přeznačení dálkové Moravské
Objednání a provedení
Olomouckého kraje
stezky dle zpracovaného návrhu
patřičného přeznačení stávající
včetně pasportizace změn na celém území
trasy Moravské stezky
Olomouckého kraje

Zrušení vyznačení stávající trasy
Jantarové stezky z Olomouce do
Přerova a přeznačení
cyklostezky jako č.5 z Olomouce
do Lipníka nad Bečvou přes
Velký Újezd

Cíl 2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb

Provádění každoroční revize
značení dle aktuálního stavu v
terénu spojenou s údržbou
značení a sladění systému
značení podle čísel a podle log
Aktualizování (doplnění)
(tématických tras) a zanesení
zpracovaného pasportu značení
do zpracovaného pasportu
cyklotras každoročně dle
značení cyklotras.Provádění
aktuálního stavu v terénu
údržby pasportu cyklotras, který
bude v roce 2020 dokončen a
to tak aby nezastaral a stále byl
doplňován o změny provedené
v terénu.

Provádění průběžného značení
cyklotras s příslušnými
tématickými marketingovými
koordinátory dané tématické
trasy (např. Romže,
Čarodějnická stezka, Hvězdná,
apod.)

2.3.1

Uzavřít víceletou smlouvu s
vybraným partnerem dané
tématické trasy o provádění
údržby značení a marketing
příslušné tématické trasy a
stanovit systém údržby
značených cyklotras na území
Olomouckého kraje.

OKH

OSR; SCR Střední
Morava; SCR
Jeseníky; vybraní
partneři (marketingoví
koordinátoři) daných
tématických cyklotras
KČT;

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

OKH

OKH; OI; ODSH; SCR
Střední Morava; SCR
Jeseníky; vybraní
partneři (marketingoví
koordinátoři) daných
tématických cyklotras

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

Koordinace zpracování
samostatné studie značení a
OKH; OI; ODSH; SCR
případného přeznačení z
Zpracování samostatné studie,
Střední Morava; SCR
důvodu přeložení nebo úplného
která bude aktualizovat síť
OSR
Jeseníky; vybraní
zrušení nevhodných cyklotras a
cyklokoordinátor partneři (marketingoví
cyklotras v rámci mapové části
stanovení místní úpravy
koordinátoři) daných
krajské cyklostrategie
Zajištění průběžné
provozu na pozemní
tématických cyklotras
údržby značení
komunikaci od Silničního
krajských koridorů
správního úřadu
tématických cyklotras
Aktualizování sítě cyklotras a
a ostatních cyklotras a
cyklostezek na území
průběžná aktualizace Mapovat potřeby výstavby
Olomouckého kraje a
obce; Krajské sdružení
a doplňování sítě
cyklostezek a připravenosti
stanovování přiměřené finanční
OSR
MAS OK; Sdružení
cyklotras a
cyklistických stezek k realizaci v dotace z prostředků
cyklokoordinátor místních samospráv
cyklostezek
Olomouckém kraji
Olomouckého kraje nebo ze
OK a další partneři
SFDI nebo jiných dotačních
titulů.

Údržba pasportu cyklotras

OKH

2021

550

OKH; MMR,
obce, města

550

550

200

50

300

Existence seznamu
revidovaných úseků
cyklotras a
aktualizovaný
pasport

1500

OKH; MMR,
obce, města

1500

1500

500

500

500

Uzavřené smlouvy
na údržbu značení s
vybranými partnery
daných tématických
tras

500

OKH; MMR,
obce, města

500

500

0

500

0

Existence
samostatné studie

Aktualizované mapy

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

0

OSR

0

0

0

0

0

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

150

OKH

150

150

50

50

50

Koordinovat aktivity obcí s
dalšími partnery

Získávání informací od obcí o
jejich aktivitách v oblasti
cyklodopravy a jejich
koordinování s dalšími partnery
jako je SSOK, ŘSD, SŽDC,
další obce apod., zejména pro
využití zdrojů ze SFEU, SFDI,
ITI apod.

obce; Krajské sdružení
OSR
MAS OK; Sdružení
cyklokoordinátor místních samospráv
OK a další partneři

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

0

OSR

0

0

0

0

0

Budování cyklostezek jako
součást základní dopravní
obslužnosti obcí

Motivování starostů obcí a
prosazování myšlenky aby
budování cyklostezek brali jako
součást základní dopravní
obslužnosti obcí ( např. v rámci
setkávání regionalistů,
mikroregionů a konference
samospráv)

obce; Krajské sdružení
OSR
MAS OK; Sdružení
cyklokoordinátor místních samospráv
OK a další partneři

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

0

OSR

0

0

0

0

0

2.3.2

2.3.3

Podpora terénní
cyklistiky

Podpora terénní cyklistiky a její
infrastruktury jako jsou
singltreky či singltraily a
dalších staveb pro cyklistické
Podporování terénní cyklistiky
discipliny (npř.dráhy pumptrack
formou úpravy hodnotících kritérií nebo menších bikeareálů) a
stávajícího DT + podpora formou dále na podporu vyhledávání,
projektování, projednávání a
individuálních žádostí v oblasti
vyznačování souvislých tras pro
CR
horská kola v terénu. Ve výzvě
uvést, že žadatel má povinnost
předložit vyjádření (souhlas)
majitelů pozemků.

Podpora projektů
integrujících kolo do
jednotlivých druhů
dopravy

Průběžné vytypovávání
projektů směřujících k rozšíření
Podpora formou příspěvků
možnosti převozu jízdních kol
Olomouckého kraje projektům
soukromými dopravci z měst a
integrujících kolo do jednotlivých obcí do vzdálených turisticky
druhů dopravy
atraktivních lokalit, které jsou z
hlediska fyzického či časového
problematicky dosažitelné

Podpora tvorby, instalace a
údržby doprovodné cyklistické
infrastruktury

2.3.4

Podpora realizace
doprovodné
cyklistické
infrastruktury

Podpora instalování
informačních a naučných tabulí
odpočívek, a u již
instalovaných podporovat
udržení dobrého stavu a
celkovou údržbu této
infrastruktury

Bude řešeno úpravou
hodnotících kritérií stávajícího
DT v rámci programu "Podpora
Podpora pořizování cyklopřívěsů
rozvoje CR v OK + podpora
formou individuálnícjh žádostí v
oblasti CR.
Vytipování oblastí na území
Olomouckého kraje, kde je
Podpora monitoringu cyklotras a vhodné sčítat cyklisty jedoucí
sčítání cyklistů
za dopravním či rekreačním
účelem a realizace nákupu
potřebného počtu sčítačů.

OKH

KIDSOK

ČEMBA; Lesy ČR;
OSR; majitelé
pozemků

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

2021 a pak
SCR Střední Morava a
dále
SCR Jeseníky;
průběžně
dopravci
každoročně

600

600

200

200

200

Počet podpořených
projektů

0

OPŘPO (odbor
podpory řízení
příspěvkových
organizací)

0

0

0

0

0

Počet podpořených
projektů

600

OKH; MMR;
Lesy ČR

OKH

SCR Střední Morava a
SCR Jeseníky, Lesy
ČR; církevní lesy;
aktivní spolky, Povodi
Moravy; Povodí Odry

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

900

MMR; Lesy ČR

900

900

300

300

300

Počet podpořených
projektů

OKH

obce; SCR Střední
Morava a SCR
Jeseníky, Lesy ČR;
aktivní spolky

2021 a pak
dále
průběžně
každoročně

1500

OKH

1500

500

500

500

500

Počet cyklopřívěsů

obce; Krajské sdružení
OKH
MAS OK; Sdružení
2021 a pak
cyklokoordinátor
místních samospráv
každoročně
nebo OKH
OK a další partneři

640

OKH

640

640

400

120

120

Počet nakoupených
sčítačů

Priorita 3. Koordinace a organizace cyklistiky
Dotace
Opatření
číslo

Název opatření

Aktivita

Cíl 3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky
Činnost krajského
cyklokoordinátora vč. udržování
mapového on-line portálu mapové
části koncepce

3.1.1

Koordinační podpora

Účast kraje ve spolku
Partnerství pro městskou mobilitu,
z.s. z důvodu spolupráce s
ostatními kraji a obcemi v ČR a
prosazování zájmů v oblasti
cyklodopravy

Činnost pracovní cykloskupiny,
jejímž úkolem bude zabývat se
cyklodopravou ve smyslu
Koncepce rozvoje cyklistické
dopravy Olomouckého kraje

Popis aktivity

Odpovědnost
(garant)

Koordinace aktivit v rámci
akčního plánu na základě
každoročně uzavírané smlouvy.

OSR

zodpovědní
řešitelé
jednotlivých
opatření

2021 -2023

2100

Vyvíjení aktivní činnosti v rámci
členství v Partnerství pro
městskou mobilitu, z.s. a
úhrada členských příspěvků.

OSR

zodpovědní
řešitelé
jednotlivých
opatření

2021 -2023

OSR

zodpovědní
řešitelé
jednotlivých
opatření,
zástupci ORP
jako vyslanci
obcí daného
území

2021 -2023

Kontrolní a konzultační činnost
naplňování opatření a aktivit
vyplývajících z Akčního plánu

Spolupracující
Období realizace
subjekty

Náklady
celkem

Finanční
zdroje

Plánované náklady (pro OK)

Předpokládaná hodnota

Předp. výše
pro OK

Celkem

2021

2022

2023

OSR

2100

2100

700

700

700

90

OSR

90

90

30

30

30

0

OSR

0

0

0

0

0

0

OSR; SFŽP

0

0

0

0

0

3 000

3 000

1 000

1 000

1 000

Cíl 3.2 Realizace poradenství a propagace

3.2.1

3.2.2

Zvyšování informovanosti
zainteresovaných subjektů

Zvyšování informovanosti subjektů
zabývajících se cyklodopravou
podporou osvětových programů
zaměřených na zvyšování podpory
udržitelných forem dopravy a
mobility a na zvyšování bezpečnosti
chodců a cyklistů

Podpora komplexní
Podpora komplexní dopravní
dopravní výchovy na místní
výchovy na místní úrovni
úrovni

Sledování a vytypovávání k
účasti zástupců Olomouckého
kraje na vhodných
obce; Patnerství
konferencích, seminářích a
OSR
pro městskou
2021 a pak
školeních pořádáných ostatními
cyklokoordinátor mobilitu; aktivní každoročně
subjekty v oblasti cyklodopravy,
spolky
cykloturistiky a terénní cyklistiky
za účelem přenosu know-how
do Olomouckého kraje.

Opatření na podporu komplexní
dopravní výchovy dětí na místní
úrovni (rodiče naučit děti
základním cyklistickým
dovednostem, nácvik jízdy v
terénu, prevence dopravních
nehod vzájemnou
ohleduplností, cyklolegislativě a
doporučené, či povinné výbavě
kol,a pro cyklisty.

krajský
koordinátor
BESIP

ODSH; obce;
BESIP

2021 a pak
každoročně

3 000

Název
indikátoru

Celkem

2021

2022

2023

