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1.

ÚVOD

1.1.

SOUHRNNÉ ÚDAJE O DOKUMENTACI

Stavba:
Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek Kopřivnice, místní část Lubina –
Kopřivnice, místní část Vlčovice

Pozemní komunikace:

Stezka pro cyklisty a chodce

Obec / Katastrální území:

Kopřivnice / k.ú. Drnholec nad Lubinou, k.ú. Větřkovice u Lubiny,
k.ú. Vlčovice

Okres:

Nový Jičín

Kraj:

Moravskoslezský

Délka komunikace:

1 713 m - společná stezka pro chodce a cyklisty
110 m - místní komunikace

Investor (stavebník): Město Kopřivnice (IČ: 00298077), Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Provozovatel:

Město Kopřivnice (IČ: 00298077), Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Stupeň dokumentace :

Investiční záměr

Zpracovatel dokumentace:

DOMOVINA–ekologie, venkov, turistika, s.r.o., 793 15 Lichnov 147
Ing. Jan Gemela (ČKAIT č. 1102737), Lichnov 147, 793 15

Orientační hodnota stavby: 6,4
4,5 mil. Kč
Doba realizace :

6 měsíců od zahájení
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1.2.

ODŮVODNĚNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

A NÁVAZNOST NA DŘÍVE ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE

Investiční záměr „Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek Kopřivnice, místní část Lubina
– Kopřivnice, místní část Vlčovice“ řeší dílčí úsek cyklistického propojení „Z Poodří do Beskyd“ v
délce 4,41 km. Řešený úsek bezprostředně navazuje na již zahájenou projekční přípravu v navazujících úsecích cyklistického propojení: Kopřivnice (Lubina)-Příbor a Kopřivnice (Vlčovice)-Frenštát
pod Radhoštěm-Trojanovice (Pustevny). Byl vypracován na základě požadavků objednatele - Města
Kopřivnice, jako podklad pro ověření proveditelnosti a odhad finanční náročnosti připravovaného
záměru. Dokumentace zahrnuje upřesnění směrového vedení cyklistické trasy v řešeném úseku na
podkladě vyhodnocených variant a stanovení nutného rozsahu stavebních úseků komunikací pro zabezpečení kontinuity trasy, řešených jako stezky pro cyklisty a chodce.
1.3.

POUŽITÉ PODKLADY

Literatura, normy, projekty:
▪ Vyhláška MPMR č.30/2001 Sb.,o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
▪ Vyhláška MPMR č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
▪ ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, vč. Změny 1
▪ TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, MD ČR, 2006
▪ TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 2004
▪ TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, CDV Brno, 2003
▪ Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Příbor-Kopřivnice, DHV ČR Ostrava, 7/2009.
▪ Cyklotrasy a cyklostezky mikroregionu Franštátsko - cyklostezka Lubina, DUR, DOMOVINAekologie, venkov, turistika, s.r.o., Lichnov, 11/2009.
▪ Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2005, Ředitelství silnic a dálnic ČR, http://www.scitani2005.rsd.cz

Mapové podklady:
▪ Územní plán Kopřivnice, Urbanistické středisko Ostrava, 1/2009 (mapový server Moravskoslezského kraje)
▪ Územní plán Tichá, Urbanistické středisko Ostrava, 8/2009 (mapový server Moravskoslezského
kraje)
▪ Základní mapa ČR v měřítku 1:10 000, Zabaget (rastrová data)
▪ Pozemková mapa (rastrová data), Město Kopřivnice
▪ Ortofoto řešeného území (rastrová data)
▪ Snímky katastrální mapy - zpětná identifikace pozemků, Katastrální úřad Nový Jičín
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2.

ODŮVODNĚNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

2.1.

ZDŮVODNĚNÍ NUTNOSTI STAVBY

Stavba je součástí celkového řešení cyklistického propojení dvou významných turistických destinací
Moravskoslezského kraje - Poodří a Beskyd. Řešený úsek bezprostředně navazuje na úseky Kopřivnice (Lubina)-Příbor a Kopřivnice (Vlčovice)-Frenštát pod Radhoštěm-Trojanovice (Pustevny),
jejichž projektová příprava pro územní řízení již byla zahájena.
Stávající místní komunikace nejsou v celém řešeném úseku propojeny. Dopravní obslužnost je zajištěna pouze po silnici č. I/58. Tento stav je nevyhovující.
2.2.

ZDŮVODNĚNÍ TECHNICKO-EKONOMICKÉ KONCEPCE A ÚDAJE O EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

Mezi hlavní prokazatelné přínosy a řešené potřeby cílových skupin v řešeném území patří zvýšení
bezpečnosti silničního provozu odkloněním stávající nemotorové dopravy ze silnice č. I/58 a odstranění bariér v dopravní dostupnosti jednotlivých částí města Kopřivnice bezmotorovou dopravou
(cyklisté, chodci). Výstup projektu je využitelný pro dojezd do zaměstnání i volnočasové aktivity pro
potencionální uživatelé bez omezení a mohou být použity k propagaci „zelené dopravy“, aktivního
odpočinku a posílení ekologického podvědomí obyvatelstva.
Projekt má povahu neziskové veřejné služby. Realizaci stavebních úseků cyklostezek lze řešit s finanční podporou např. z ROP. Udržitelnost projektu je podmíněna předpokladem, že investor disponuje přiměřenými zdroji na krytí provozní ztráty. Investor stavby bude po jejím dokončení stavbu
i provozovat. Bude začleněna mezi již udržované komunikace. Zkušenosti s provozem údržby a finanční zdroje na zajištění veřejných služeb jsou dobrým předpokladem pro zajištění provozuschopnosti stavby. Z povahy stavby vyplývá nízké riziko krádeže. Pravděpodobnější je riziko poškození
vandalizmem nebo přírodní pohromou (nejpravděpodobnější je povodňový stav - výběrem trasy bylo
eliminováno).
Realizací projektu se zvýší atraktivita regionu pro turisty a lze tedy předpokládat i zvýšení výnosů a
daňové výtěžnosti z turistického ruchu. Odstraněním bariér v dopravní dostupnosti jednotlivých obcí
a vytvořením dopravní infrastruktury pro ekonomicky přijatelné formy dopravy k dojezdu do zaměstnání se zlepší podmínky pro uplatnění obyvatel regionu na místním trhu práce. Projekt bude vytvářet
podmínky pro doplňkové služby v oblasti cyklistiky a cykloturistiky. Je tedy pravděpodobné, že bude
stimulovat vznik nových pracovních míst.
2.3.

ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY

Celková délka řešeného úseku návrhové varianty trasy je 4 410 m. Navrženy jsou tyto stavební úseky
nových komunikací::
▪ společná stezka pro chodce a cyklisty činí 1 713 m (vozovka v délce 187 m bude zpevněna pro
provozní účely správce toku),
▪ dostavba místní komunikace v délce 110 m.
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2.4.

STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO ÚZEMÍ

Řešené území zahrnuje propojení místních částí města Kopřivnice - Lubiny a Vlčovic. Směrové vedení koresponduje s tokem Lubina a navazuje na navazující úseky cyklistického propojení „Z Poodří do
Beskyd“: Kopřivnice (Lubina)-Příbor a Kopřivnice (Vlčovice)-Frenštát pod Radhoštěm-Trojanovice
(Pustevny).
2.4.1. Silniční doprava
Směrové vedení trasy směrově koresponduje s trasou silnice č. I/58 (Rožnov pod Radhoštěm-Frenštát pod Radhoštěm-Příbor-Ostrava-Bohumín) v úseku Kopřivnice, místní část Lubina - Kopřivnice,
místní část Vlčovice, která tvoří hlavní páteřní komunikaci řešeného území. Záměrem projektu je
vytvoření cyklistického propojení mimo tuto frekventovanou silnici podél toku Lubina. Návrh řešení se ale nakonec nevyhnul umístění konce trasy na silnici č. I/58 na průjezdu zástavbou Vlčovic s
předpokladem budoucího utlumení dopravy v souvislosti s realizací obchvatu Vlčovic (dlouhodobý
horizont).
Řešená trasa překonává silnici č. 4824 v Lubině krátkým souběhem (trasa je vedena po navazujících
místních komunikacích) a kříží silnici č. II/486 v Vlčovicích (trasa je vedena po navazující místní
komunikaci a následně pokračuje stavebním úsekem A2).
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Územní plán Kopřivnice - Doprava

Návrh úpravy směrového vedení silnice č.58 (soutisk Územního plánu
Kopřivnice a Územního plánu Tichá;
Zdroj: mapový server Moravskoslezského kraje)
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Intenzita dopravy
Z řešeného území jsou uvedeny výsledky celostátního sčítání motorové dopravy na silnici č. I/58 a č.
II/486 prováděného v roce 2005. Výsledky o sčítání cyklistického provozu jsou k dispozici pouze z
roku 2000, kdy na silnici č. I/58 v Lubině byl zaznamenán provoz střední intenzity (do 50 cykl./hod.)
Výsledky sčítání dopravy roku 2010 nebyly v době zpracování investičního záměru k dispozici.

Zdroj: www.scitani2005.rsd.cz
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2.4.2. Cyklistická doprava
V řešeném území jsou v současnosti vyznačeny tyto stávající cykloturistické trasy:

Cyklotrasa č.502 Starý Jičín - Štramberk - Hukvaldy (rozcestí)
Regionální trasa – odbočka od dálkové trasy Moravská brána – větev C1 projektu Greenways. Cyklotrasa kříží počátek trasy investičního záměru v Lubině (silnice č.4824).
Cyklotrasa č. 6001 - Cykloturistická trasa „Hukvaldy-Kopřivnice-Příbor“
Trasa zpřístupňuje cyklistům Větřkovickou přehradu ve směru od Hukvald a Příbora. Trasa vhodná pro treková kola a MTB. Cyklotrasa navazuje na cyklistické propojení „Z Poodří do Beskyd“ v
navazujících úsecích investičního záměru v Příboře a v Frenštátě pod Radhoštěm. Ve Větřkovicích
cyklotrasa kříží cyklotrasu č.502 mimo trasu investičního záměru.
Cyklistické kondiční okruhy „Šostýn“ (vhodné pro MTB)
▪ Okruh „Červený kámen“ – méně náročný okruh. Pouze ve třech místech je nutno překonat kratší
stoupání ve sklonu 12–14 %. Celková délka okruhu je 6,5 km a převýšení 112 m.
▪ Okruh „Holý vrch“ – výškově nejnáročnější okruh s dlouhým stoupáním v závěru trasy ve
sklonu 12–14 %. Celková délka okruhu je 5 km a převýšení 163 m. Doporučený nástup na okruh
zprava.
▪ Okruh „Pískovna“ – okruh je náročný na kondici. V obou směrech je nutno překonat v úseku 500
m a ve sklonu 11–12 % převážnou část z celkového převýšení 67 m. Délka okruhu je 2,4 km.
Na okruh „Holý vrch“ lze nastoupit z řešené trasy ve Vlčovicích u silničního mostu přes Lubinu na
příjezdu od Frenštátu pod Radhoštěm (informační panel kondičních okruhů).
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Radhošťská stezka (Ostrava–Příbor–Frenštát p/R–Radhošť)
Trasa vede z Ostravy-Bělského lesa, přes Starou a Novou Bělou, Krmelín, Mošnov, Příbor, Mniší, Tichou, Frenštát až na Pustevny resp. Radhošť. Cyklotrasa je vedena mimo trasu investičního záměru.
Na cyklistické propojení „Z Poodří do Beskyd“ navazuje v Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm.
Ostatní cyklotrasy nesouvisí přímo s řešených investičním záměrem.
V turistické mapě s zákresem cyklotras je vyznačena trasa připravovaného cyklistického propojení
„Z Poodří do Beskyd“, jehož součástí je i řešený úsek v rámci investičního záměru. Navazující úseky
jsou již v současnosti rozpracovány v následujících stupních projektové dokumentace (DUR).
2.4.3. Pěší provoz
Městem prochází značka modré barvy začínající ve Štramberku a vedoucí přes Lubinu na Hukvaldy
a dále přes Palkovické hůrky kolem nádrže Olešná do Frýdku Místku a z něj na Žermanickou přehradu.
Přes místní části Lubina a Mniší vede zelená značka mající počátek v Příboře směřující přes Kozlovice a Lhotku do pohoří Ondřejníku (na hranici Mniší a Měrkovic z ní vede odbočka přes oboru na
Hukvaldy).
Pohyb chodců v řešeném úseku probíhá v současnosti po místních komunikacích bez chodníků; pouze podél silnice č. 4824 v Lubině a částečně podél silnice č. I/58 ve Vlčovicích po chodnících . Navržené stavební úseky jsou v současné době neprůchodné (zemědělsky využívané pozemky).
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3.

NÁVRH SMĚROVÉHO VEDENÍ TRASY

Směrové vedení trasy bylo navrženo během zpracování investičního záměru ve dvou krocích. Na
podkladě zadání objednatele (varianty vyznačené v grafické části zadání), Územního plánu Kopřivnice, vlastního průzkumu terénu a výsledků pracovních jednání s objednatelem, zastoupeným odborem
rozvoje města byla navržena pracovní varianta vedení trasy. Ta byla následně upravena do konečného návrhu na podkladě výsledků jednání a stanovisek dotčených orgánů státní správy, vlastníků a
správců technické infrastruktury a změn vyvolaných průchodem povodňových vod korytem Lubiny
v květnu 2010.
3.1.

KRITERIA VÝBĚRU SMĚROVÉHO VEDENÍ TRASY

Hlavními vyhodnocovanými kriterii výběru směrového vedení cyklistického propojení „Z Poodří do
Beskyd“ v úseku Kopřivnice, místní část Lubina - Kopřivnice, místní část Vlčovice byla:
▪ Návaznost na již připravované úseky Kopřivnice (Lubina)-Příbor a Kopřivnice (Vlčovice)-Frenštát pod Radhoštěm-Trojanovice (Pustevny).
▪ Kontinuita trasy v celém úseku - průchodnost trasy územím.
▪ Investiční náklady technického řešení.
▪ Majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.
Při konečném výběru byla upřednostněna ekonomičtější a pro realizaci méně konfliktní alternativa.
3.2.

POPIS VYHODNOCOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ - PRACOVNÍ VARIANTA

V mapové části Výkres č.2 „Celková podrobná situace“ jsou vyznačeny prověřované alternativní
trasy.
Při návrhu pracovní varianty vedení trasy byly provedeny tyto korekce směrového vedení trasy původního zadání a Územního plánu Kopřivnice:
Lubina, levý břeh Lubiny mezi obloukovým mostem (silnice č. 4824) a úpravnou vody.
Trasa byla s ohledem na nestabilní svahy břehu (podemleté stěny) odsazena od břehu. Úsek před
úpravnou vody odsazení trasy neumožňuje (oplocené zahrady) a vyvolává realizaci mostního objektu
(lávky) přes levobřežně zaústěný příkop. Trasa byla v tomto úseku umístěna na souběžnou místní
komunikaci. Bylo zohledněno již v zadání investičního záměru.
Lubina, průchod trasy mezi břehovou hranou toku Lubina a areálem úpravny vody.
Důvodem je technická a finanční náročnost křížení provozních objektů úpravny vody vyústěných do
toku a jezového tělesa toku Lubina a řešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků s potencionálním rizikem ekologické zátěže. Bylo navrženo obejití areálu úpravny vody z části po stávající
místní komunikaci a zčásti novou komunikací kolem zahrádkářské osady.Bylo zohledněno již v zadání investičního záměru.
Vlčovice, podél Lubiny mezi silnicí č. III/486 (most přes Lubinu) a soutokem Lubiny s Tichávkou
Pro křížení toku Lubiny lze využít stávající lávku pro chodce u silničního mostu. Vedení trasy po
DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
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pravém břehu vyvolává v celé délce stavbu nové komunikace min. v délce 510 m (po předpokládané
přemostění Lubiny). Vedení trasy je podmíněno přemostěním toku Tichávka nad zaústěním do Lubiny. Dostupnost trasy v rámci běžné dopravní obslužnosti (propojení obou částí Vlčovic) je nižší než
varianta po levém břehu Lubiny.
Mezi silnicí č. II/486 a začátkem místní komunikace na levém břehu je intenzívně využívaná chodci
i cyklisty nezpevněná pěšina (délka 190 m), propojující obě části Vlčovic. Trasa bezprostředně navazuje na stávající místní komunikace, je ekonomicky méně náročná. Proto byla upřednostněna před
variantou pravého břehu. V následujícím stupni zpracování investičního záměru se její výběr potvrdil
i v souvislosti s opuštěním ekonomicky extrémně náročného řešení křížení Tichávky.
Vlčovice, silnice č. I/58
Odklonění trasy ze silnice č. I/58 na průjezdu zastavěnou částí Vlčovic na místní komunikace lze
provést bez stavebních úprav v úseku kostel - silniční most č. 58-012 na výjezdu z Vlčovic. Trasa po
silnici č. I/58 má délku 290 m; trasa po místních komunikacích má délku 400 m.
Vymístění trasy ze silnice č. I/58 v úseku před kostelem je limitováno prostorově. Podél silnice byl
vybudován jednostranný chodník. Jeho šířková úprava u kostela již není možná (konstrukce chodníku musela být vysuta nad stávající náhon). Vedení trasy nad kostelem je možné jen přes stávající
zahrady (konfliktní z hlediska řešení majetkoprávních vztahů), s velkým převýšením a vysokými
investičními náklady.

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
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Levý břeh Lubiny před úpravnou vody.

Foto 01

Foto 02: Křížení příkopu

Úsek mezi břehovou hranou toku Lubina a areálem úpravny vody.

Foto 03

Foto 05: Jez na Lubině
DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

Foto 04: Výpusť úpravny vody

Foto 06: Nátokové objekty
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Pravý břeh Lubiny ve Vlčovicích

Foto 07: Silnice č. II/486 (vpravo lávka pro
chodce přes Lubinu)

Foto 08: Pohled k silničnímu mostu (pravý
břeh Lubiny)

Foto 09: Prostor mezi oplocením a břehem

Foto 10: Nezpevněná lesní cesta

Foto 11: Nezpevněná lesní cesta

Foto 12: Vyústění lesní cesty na louku
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Popis pracovní varianty
Pracovní varianta byla převážně směrována podél toku Lubina. Z celkové délky 5,187 km byla
navržena v celkové délce 3,795 km výstavba šesti nových úseků komunikací (šířka 3 m; smíšený provoz cyklistů a chodců). Zbývající části trasy byly umístěny na stávající místní komunikace.
Trasa předpokládala realizaci dvou nových mostních objektů (lávek) v místě křížení toků Lubina
a Tichávka.
Směrové vedení pracovní varianty trasy, členění na úseky, staničení je vyznačeno v mapové příloze
na následujících stranách. K jednotlivým úsekům je doložena fotodokumentace z terénního šetření.

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
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Pracovní varianta - úsek A1

Foto 13: Začátek řešeného úseku trasy návaznost na místní komunikaci (km 0,0)

Foto 14: Levý břeh Lubiny u obloukového
mostu (km 0,2)

Pracovní varianta - úsek A2

Foto 15: Návaznost na silnici č. 4824 (km 0,32)

Foto 16: Začátek lesního úseku (km 0,38)

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

Foto 17: Průchod trasy lesním pozemkem (km
0,55)
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Pracovní varianta - úsek B2

Foto 17: Konec místní komunikace u úpravny
vody (km 1,2)

Pracovní varianta - úsek A3 (zahrádkářská osada)

Foto 18: Začátek stavebního úseku (km 1,251,3)

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

Foto 19: Trasování podél oplocení
zahrádkářské osady (1,35)
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Pracovní varianta - úsek A3 (zahrádkářská osada a levý břeh Lubiny)

Foto 20: Průchod mezi zahrádkářskou osadou
a protihlukovou dráhou (km 1,4)

Foto 21: km 1,5

Foto 22: Průchod trasy břehovým porostem
(km 1,5-1,7)

Foto 23: Začátek trasy po levém břehu Lubiny
(km 1,7)

Foto 24: Trasa odsazena od břehové hrany k
oplocení areálu protihlukové dráhy (km 2,1)

Foto 25: Trasa vedena podél břehu Lubiny
(km 2,8)
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Pracovní varianta - úsek A5 (křížení toku Lubina a Tichávka)

Foto 26: Předpokládané místo křížení toku
Lubina (km 4,15)

Foto 27: Pravý břeh Lubiny (km 4,3)

Foto 28: Lesní komunikace u lomu (km 4,4)

Foto 29: Vyústění toku Tichávka do Lubiny;
předpokládané místo přemostění (km 4,6)

Pracovní varianta - úsek A6

Foto 30: Trasa vedena okrajem louky (km 4,7)
DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

Foto 31: Břehový porost (km 4,9-5,2)
Investiční záměr

22

Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubina - Kopřivnice, místní část Vlčovice

Pracovní varianta byla projednána dne 9.6.2010 na Městském úřadě Kopřivnice, v zasedací místnosti
odboru rozvoje města (zápis z jednání viz. Příloha č. 1). Z jednání vyplynuly tyto skutečnosti a stanoviska, resp. další korekce navrhované trasy:
1. Lesy ČR, Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm vyjádřily nesouhlas s rozčleněním stávajících lesních pozemků v úseku A2 (od napojení na silnici č. 4824 u obloukového mostu v Lubině po místní
komunikaci na příjezdu k zahrádkářské osadě). Odbor rozvoje města předpokládá na začátku tohoto
úseku na základě provedené identifikace vlastnických vztahů nesouhlas s umístěním stavby. Trasu lze
ponechat na místních komunikacích až po výchozí místo napojení na cyklostezku ve směru na Příbor.
Bylo dohodnuto, že úsek A1 (od napojení na cyklostezku směr Příbor až po napojení na silnici č.4824
u obloukového mostu v Lubině) a A2 budou nahrazeny vedením trasy po místních komunikacích.
2. K podmínkám pro výstavbu cyklostezky podél břehu Lubiny do Vlčovic správce toku - Povodí
Odry předběžně uvedl, že v úsecích, kde lze umístit cyklostezku min. 6 m od břehové hrany nebude
požadovat parametry pro provozní zatížení technikou správce toku (únosnost vozovky; min. šířka
3 m) – části úseku A3 a úsek A4 (u silnice č.486).
3. Cyklostezka je umístěna převážně v trase stávající nezpevněné lesní cesty. Lesy ČR v této lokalitě
nemají lesní pozemky ve své správě – lesní cestu nevyužívají. Lesní pozemky zde vlastní drobní
vlastníci. Pro přemostění toku Lubina (na počátku úseku A5) a toku Tichávka (na konci úseku A5)
Povodí Odry min. průtokové parametry stanoví na podkladě stávajících údajů. Následný stupeň projektové dokumentace by ale musel vycházet z údajů po provedené aktualizaci dat, která se v současné
době provádí a umístění přemostění Tichávky bude muset být více odsazeno od zaústění do Lubiny
(následně, viz. bod 4 a 5, bylo zjištěno, že vedení trasy po pravém břehu Tichávky nad vyústěním
do Lubiny je podmíněno realizací extrémně investičně náročného technického řešení - opěrné zdi,
prodloužení úseku A6).
4. Úsek A6 (od lávky přes Tichávku po napojení na cyklostezku směr Frenštát pod Radhoštěm
u silničního mostu přes Lubinu ve Vlčovicích) předpokládá umístění cyklostezky částečně v k.ú.
Tichá. Trasování úseku A6 by muselo být přizpůsobeno novému umístění lávky přes Tichávku. Tím
se rozsah dotčeného území obce Tichá zvětší. Zároveň Povodí Odry a odbor životního prostředí MěÚ
Kopřivnice upozornili na to, že se úsek A6 nachází v aktivní zóně Q20 . Technické řešení cyklostezky
včetně ochrany před působením proudící vody vyvolá zvýšené investiční náklady.
Následně konečné vedení trasy ovlivnily ještě tyto další skutečnosti:
5. Zpracovatelem investičního záměru byla v terénu prověřena možnost ponechání cyklostezky na
pravém břehu Tichávky (mimo aktivní zónu) bez realizace nového přemostění a prodloužení cyklostezky k stávajícímu přemostění v obci Tichá. Pochůzkou v terénu bylo zjištěno (foto č. 36-38), že
umístění cyklostezky zde není možné bez vynaložení extrémně vysokých investičních nákladů - břeh
Tichávky je zde strmý a silně erodovaný průchodem vod při zvýšených průtocích (=vyvolané investice do zajištění stability břehů). Jsou zde do toku vyústěny strže, do kterých je soustředěn povrchový
odtok z okolních zemědělských pozemků (vyvolané investice mostních objektů). Vzdálenost mezi
vtokem Tichávky do Lubiny a mostem přes Tichávku na místní komunikaci v obci Tichá podél toku
Tichávky je 1,4 km. Nejkratší možné propojení na místní komunikaci přes zemědělské pozemky je
0,7 km. Lze se i obávat, že takto vedená trasa by ztratila svou původní obslužnou funkci a uživatelem
by byla vnímána jako zbytečná zajížďka.
6. Zástupce objednatele, odbor rozvoje města, zmapoval dne 1.7.2010 v úseku A3 poškození břehů
Lubiny po průchodu povodňových vod tokem Lubina 17.5.2010. Levý břeh, na kterém byl umístěn
navrhovaný stavební úsek cyklotrasy byl silně poškozen rozsáhlými nátržemi (foto č.32-35). UmístěDOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
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ní trasy by bylo podmíněno rozsáhlou sanací břehů a do budoucna zatíženo rizikem poškození stavby
průchodem povodňových vod v budoucnu. Původní možnost vedení cyklostezky ve vzdálenosti 6 m
od břehové hrany bez nutnosti zpevněné konstrukce vozovky pro pojezd techniky správce toku by již
nebyla realizovatelná = zvýšené investiční náklady. Z těchto důvodů objednatel navrhl přemístit trasu
na zemědělské pozemky (foto č.39-42), oddělené od toku Lubina vyvýšeným areálem protihlukové
dráhy a rekultivované skládky.

7. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frenštátsko se na své valné hromadě 28.6.2010 rozhodl pro
vyústění cyklostezky podél Lubiny na silnici č. I/58 u silničního mostu č.58-011 a nerealizovat původně navržené přemostění toku Lubiny a navazující úseky cyklostezky v k.ú. Tichá s napojením na
Vlčovice u silničního mostu č.58-012. Původní vedení cyklostezky podél silnice č. I/58 a napojení
na pozemku 2/2 v k.ú. Vlčovice (foto č.55) předpokládalo přivedení cyklostezky po pravém břehu
Lubiny.
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Investiční záměr

24

Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubina - Kopřivnice, místní část Vlčovice

Poškození břehů v úseku A3 (km 1,5-2,9) po průchodu povodňových vod tokem Lubina 17.5.2010

Foto 32

Foto 33

Foto 34

Foto 35
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Pravý břeh Tichávky pod vrchem Hůrka - prověření pracovní varianty

Foto 36

Foto 37

Foto 38

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

Investiční záměr

26

Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubina - Kopřivnice, místní část Vlčovice

3.3.

POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Celková délka řešeného úseku návrhové varianty je 4, 41 km. Kilometráž trasy je směrována z Lubiny do Vlčovic. Navržené řešení zahrnuje výstavbu nových komunikací (stezky pro cyklisty a chodce)
ve dvou úsecích v celkové délce 1,713 km (úseky „A“), z toho 0,187 km bude zpevněno pro provozní
zatížení správce toku Lubina a dostavbu místní komunikace v délce 110 m (konec úseku B - I). Zbývající části trasy jsou umístěny na stávajících komunikacích (úseky „B“).
Směrové vedení návrhové trasy je vyznačeno ve Výkrese č.2 „Celková podrobná situace“ 1:5000.
Umístění návrhové trasy v pozemkové mapě je vyznačeno ve výkrese č.3 „Podrobná situace - Snímek
katastrální mapy (1:1000)“.
3.3.1. Úsek B - I
Staničení: km 0,0-0,910
Pozemky parc. č.: 553/1 - napojení, 552/2, 548/2 (část 548 dle PK), 550/1, 411/21, 417/124, vše v
k.ú. Drnholec nad Lubinou.
Počátek řešené trasy (foto č.13) navazuje v Lubině na úsek cyklostezky Příbor-Kopřivnice (Lubina)
podle zpracované dokumentace Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Příbor-Kopřivnice (DHV CR Ostrava, 7/2009). Trasa je vedena po místní asfaltové komunikaci vyústěné na silnici
č.4824. V km 0,045-0,147 je trasa vedena po silnici č. 4824. Úsek je vybaven jednostranným živičným chodníkem pro pohyb chodců. Dále je trasa vedena po asfaltové místní komunikaci s výstavbou
rodinných domů, sloužící zároveň jako příjezdová komunikace k úpravně vody. Úsek km 0,8-0,91
(pozemek parc. č.417/124) podél oplocení areálu úpravny vody plní funkci příjezdové komunikace
(a plochy k parkování) k zahrádkářské osadě s pevným zahliněným štěrkovým podkladem (foto č.17)
- navržena dostavba místní komunikace v délce 110 m.
3.3.2. Úsek A - I
Staničení: km 0,910-2,437
Pozemky parc. č.: 417/124 - napojení, 417/22 (části 412/1 a 412/2 dle PK), vše v k.ú. Drnholec nad
Lubinou; 842/1, 842/7, 841/6, 841/2, 822/1 (části 830 a 828 dle PK), 822/5, 822/6, 835/23, 835/18
(části 835/10, 835/11, 835/12, 835/5, 835/3, 835/14, 835/15, 856, 927, 855/1 dle PK), 835/27, 857/1,
989/2, 989/1, 924/1, 33/20, 924/2 a 33/1 - napojení, vše v k.ú. Vlčovice.
Navržena je výstavba nové komunikace – stezky pro cyklisty a chodce v celkové délce 1,523 km.
Navazuje na příjezdovou komunikaci k zahrádkářské osadě. Trasa kopíruje přístupovou cestu do
zahrádkářské osady (foto č.18) a dále je vedena podél oplocení zahrádkářské osady, a protihlukové
dráhy (foto č.19 a 39). V místě křížení příjezdové komunikace do areálu protihlukové dráhy (km
1,368-1,372; foto č.40) bude vozovka cyklostezky přerušena. V místě napojení cyklostezky budou
zachovány oba hospodářské sjezdy na zemědělské pozemky. Dále trasa pokračuje podél oplocení
areálu a následně rekultivované skládky odpadů (foto č. 41 a 42) až po začátek zástavby místní části
Vlčovice. Celá stavba je umístěna na zemědělsky využívaných pozemcích. V úseku km 1,7-2,165
kopíruje pozemkově identifikovatelnou bývalou polní cestu (parc. č.835/18 dle KN, část 927 dle
PK). V úseku km 2,25-2,437 (délka 187 m) je navržena na základě požadavku správce toku Lubina
- Povodí Odry zpevněná vozovka pro pojezd těžké techniky. Tento úsek slouží jako přístup k toku z
Vlčovic (foto č.43 a 44).
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3.3.3. Úsek B - II
Staničení: km 2,437-2,736
Pozemky parc. č.: 33/1, 33/14, 981/1, vše v k.ú. Vlčovice
Trasa zde vede po místní asfaltové komunikaci v zástavbě rodinných domů, vyústěné v km 2,730 na
silnici č. II/486 (foto č.45). Pokračování je navrženo kolmým křížením silnice.
3.3.4. Úsek A - II
Staničení: km 2,736-2,926
Pozemky parc. č.: 981/1 - napojení, 991/29, 90/1 - napojení, vše v k.ú. Vlčovice.
Mezi silnicí č. II/486 a začátkem zástavby je navržena výstavba nové komunikace – stezky pro cyklisty a chodce v celkové délce 190 m. V místě vyústění na silnici č. II/486 bude demontováno stávající svodidlo. Počátek stavebního úseku je tvarován podél terénní sníženiny (foto č.46). Alternativně
lze vyplnit sníženinu zemním materiálem (např. z výkopu při realizaci stavby). Dále stezka prochází
zalesněnou částí v trase stávající pěšiny (foto č.48) a napojuje se na místní komunikaci na začátku
zástavby rodinných domů (foto č.49).
3.3.5. Úsek B - III
Staničení: km 2,926-4,41
Pozemky parc. č.: 90/1, 90/35, 90/2, 923/1, 981/1, 978, 974, vše v k.ú. Vlčovice
Následně je trasa vedena po místní komunikaci vyústěné v km 3,7 na silnici č. I/58 (foto č.52). Trasa
prochází zbývající částí zástavby Vlčovic v hlavním dopravním prostoru silnice č.I/58 (foto č.53 a
54) s předpokladem budoucího utlumení dopravy v souvislosti s realizací obchvatu Vlčovic (dlouhodobý horizont).
Trasa navazuje u silničního mostu č.58-012 na výjezdu z Vlčovic ve směru na Frenštát pod Radhoštěm na úsek cyklostezky Vlčovice-Frenštát pod Radhoštěm-Trojanovice (Pustevny) řešený v rámci projektu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko. Původní vedení cyklostezky podél
silnice č. I/58 a napojení na pozemku 2/2 v k.ú. Vlčovice (foto č.55) bylo nahrazeno trasováním
po silnici č. I/58 až po silniční most č.58-011 mezi Vlčovicemi a Lichnovem, kde trasa přechází v
cyklistickou stezku podél levého břehu Lubiny dle projektové dokumentace DUR „Cyklotrasy a cyklostezky mikroregionu Franštátsko - cyklostezka Lubina“ (DOMOVINA-ekologie, venkov, turistika,
s.r.o., Lichnov, 11/2009).
Původní záměr přemostění Lubiny, vedení trasy po pravém břehu, přemostění Tichávky nad soutokem s Lubinou a přivedení cyklostezky po pravém břehu Lubiny k silničnímu mostu na výjezdu z
Vlčovic byl během zpracování investičního záměru vyhodnocen jako extrémně investičně náročný
(měrné náklady min. 12 850 Kč / 1 bm cyklostezky) - dva mostní objekty (12,5 mil. Kč), cyklostezka
(380 m ... 0,76 mil. Kč), úsek cyklostezky s opěrnými zdmi a zabezpečením břehu Tichávky (min.
100 m ... 0,5 mil. Kč), prodloužený úsek dle pracovního návrhu „A6“ v aktivní zóně (min. 700 m ...
1,4 mil Kč). Část stavby by byla vyvolanou investicí na území obce Tichá.
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Stavební úsek A - I návrhové varianty (km 0,910-2,437)

Foto 39: Úsek podél oplocení protihlukové
dráhy (km 1,1-1,25)

Foto 40: Křížení příjezdové komunikace do
areálu protihlukové dráhy (km 1,4)

Foto 41: Vlevo hráz zaniklého rybníku; vpravo
svah s oplocením skládky odpadu (km 1,9-2,1)

Foto 42: Stezka navržena podél paty svahu s
oplocením skládky odpadů (km 2,2)

Foto 43: Požadované místo sjezdu Povodím
Odry (km 2,25)

Foto 44: Napojení na místní komunikaci ve
Vlčovicích (km 2,45)
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Stavební úsek A - II návrhové varianty (km 2,736-2,926)

Foto 45: Napojení místní komunikace na
silnici č. II/486 (km 2,73)

Foto 46: Terénní sníženina v místě
navrhovaného napojení stezky na silnici č.
II/486 (km 2,736)

Foto 47

Foto 48: Stávající nezpevněná pěšina

Foto 49: Napojení na místní komunikaci ve
Vlčovicích (km 2,926)
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Úsek B - III návrhové varianty (místní komunikace, Vlčovice)

Foto 50: Místní komunikace (km 3,3)

Foto 51: Místní komunikace (km 3,5)

Foto 52: Vyústění místní komunikace na
silnici č. I/58 (km 3,7)
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Úsek B - III návrhové varianty (silnice č. I/58, Vlčovice)

Foto 53: Pohyb chodců řešen stávajícími
chodníky (km 3,75)

Foto 54: Pod kostelem u požární zbrojnice (km
3,85)

Foto 55: Konec trasy (silniční most přes
Lubinu) - pohled od Tiché (km 4,44)
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4.

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚSEKŮ

Podrobný popis směrového vedení trasy je obsažen v kap. 3.3 investičního záměru.
Následně je nutno navržené řešení rozpracovat v projektové dokumentaci pro žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), resp. následně stavební povolení stavby (DSP).
4.1.

POPIS STAVEBNÍCH ÚSEKŮ

Počátek řešené trasy navazuje v Lubině na úsek cyklostezky Příbor-Kopřivnice (Lubina). Trasa je
vedena po stávajících místních komunikacích až po zahrádkářskou osadu u úpravny vody (km 0,910).
V úseku km 0,910-2,437 (úsek A - I) je navržena výstavba nové komunikace – stezky pro cyklisty
a chodce podél oplocení protihlukové dráhy a skládky až po začátek zástavby místní části Vlčovice.
Zde trasa vede po místní komunikaci a následně kříží silnici č. III/486. V úseku km 2,736-2,926 (úsek
A - II), mezi silnicí č. III/486 a začátkem zástavby, je navržena opět výstavba nové komunikace –
stezky pro cyklisty a chodce. Následně je trasa vedena po místní komunikaci vyústěné u restaurace
na silnici č. I/58, po které trasa prochází zbývající částí Vlčovic. Trasa navazuje u silničního mostu na
výjezdu z Vlčovic ve směru na Frenštát pod Radhoštěm na úsek cyklostezky Vlčovice-Frenštát pod
Radhoštěm-Trojanovice (Pustevny).
Investiční záměr zahrnuje stavbu stezky pro cyklisty a chodce v celkové délce 1,713 km:
Úsek A - I: km 0,910-2,437 … 1,523 km
Úsek A - II: km 2,736-2,926 … 0,190 km
a dostavbu místní komunikace v km 0,8-0,91 (konec úseku B - I) ... 0,110 km
Staveniště je přístupné z místních komunikací.
4.2.

DOTČENÉ ZÁJMY V ÚZEMÍ

4.2.1. Ochranná pásma a hranice chráněných území, ochrana přírody, půdy a lesa
Počátek stezky v úseku A - II je napojen sjezdem a veden částečně v ochranném pásmu silnice č.
III/486. mimo jejího dopravního prostoru.
Cyklostezka v km 2,200-2,437 a km 2,736-2,926 se nachází v ochranném pásmu vodního toku Lubina.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou stavbou dotčeny.
Umístění stavby vyžaduje trvalé odnětí z ZPF – rozsah bude upřesněn v následujícím stupni projektové dokumentace.
4.2.2. Požadavky na asanace, bourací práce, kácení porostů, přeložky
Součástí stavby nejsou bourací práce.
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Při realizaci stavby budou odstraněny náletové dřeviny. Vzrostlé stromy mimo les budou káceny
v omezeném množství – podrobně bude stanoveno v následujícím stupni projektové dokumentace.
Dojde k minimálním úpravám svahů a přilehlých ploch, ohumusování a osetí.
Stavba nevyvolává změny stávajících staveb dopravní infrastruktury (přeložky).
4.2.3. Technická infrastruktura
Stavba nevyžaduje během výstavby napojení na technickou infrastrukturu.
Stavebník zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek
u příslušných správců a vyznačení polohy sítí předá zhotoviteli, který toto vyznačení zachová po
celou dobu stavby. Zhotovitel stavby musí respektovat vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí
v souladu s vydanými stanovisky. Stanovené podmínky budou zapracovány v následujícím stupni
projektové dokumentace. Ve výkresové části je poloha jednotlivé technické infrastruktury zakreslena
pouze orientačně podle podkladů jednotlivých správců a provozovatelů.
Stavbou v navrhovaném rozsahu bude dotčena tato technická infrastruktura nebo její ochranná pásma
v území:
▪
▪
▪
▪
▪

ČEZ Distribuce - nadzemní vedení VN a NN (úsek B - I, A - I )
RWE Distribuční služby - STL přípojky a VTL plynovod (úsek A - I, A - II)
Komterm - vodovod, telefonní a ovládací a signalizační kabely vodárny Lubina(úsek B - I, A - I )
Slumeko - kanalizace
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava - vodovodní řád a přípojky (konec A - I, A - II)

4.2.4. Dotčené pozemky a majetkoprávní vztahy
Umístění stavebních úseků bylo určeno na podkladě promítnutého snímku katastrální mapy do ortofoto snímku. Vycházelo se ze stávajících orientačních bodů v terénu. Umístění bylo optimalizováno
podle vlastnických vztahů k pozemkům. V potřebném rozsahu byla poptána u Katastrálního úřadu
Nový Jičín zpětná identifikace pozemků včetně údajů o parcelách zjednodušené evidence (Příloha č.
4).
Stavební úseky jsou umístěny v k.ú. Drnholec nad Lubinou, k.ú. Větřkovice u Lubiny a k.ú. Vlčovice.
Majetkoprávní vztahy a přehled dotčených pozemků viz. tabulkový přehled (Příloha č.4 ).
4.3.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

Stavba „Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek Kopřivnice, místní část Lubina – Kopřivnice, místní část Vlčovice“ v úseku A - I ( km 0,910-2,437) a A - II ( 2,736-2,926) je novostavbou
trvalého charakteru. Realizace stavby je členěna na dva dílčí stavební úseky, které je nutno pro zachování kontinuity trasy realizovat současně.
Stavba „Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek Kopřivnice, místní část Lubina – Kopřivnice, místní část Vlčovice“ je navržena ve stavebních úsecích jako samostatná místní komunikace
funkční skupiny D3 s dovolenou rychlostí do 30 km/hod., nemotoristická, obousměrná s provozem
cyklistů a chodců - stezka pro cyklisty a chodce.
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Stavba stezky bude plnit funkci dopravní obslužnosti i rekreační. Z hlediska bezpečnosti silničního
provozu je v současné době v řešeném území absence dopravního propojení pro bezmotorovou dopravu mezi místními částmi Kopřivnice – Lubina a Vlčovice. Její význam zvyšuje umístění na dálkovém cyklistickém koridoru „Z Poodří do Beskyd“, který je podpořen přípravou cyklostezek rovněž v
navazujících úsecích Lubina-Příbor a Vlčovice-Frenštát pod Radhoštěm-Trojanovice (Pustevny).
Zároveň se předpokládá možné využití stavebních úseků pro in-line bruslení. Obecně lze pro tuto aktivitu využít celou řešenou trasu (převážně se jedná o přehledné úseky s minimálním podélným sklonem). Z hlediska bezpečnosti nelze doporučit in-line bruslení v úseku vedeném po silnici č. I/55.
Nová komunikace bude bezbariérově přístupná. V souladu s Přílohou č. 2 Vyhl.č.398/2009 Sb. je
příčný sklon navržen 2% v celé délce a podélný sklon splňuje přípustné hodnoty. Vzhledem ke smíšenému provozu a odlehlosti od veřejných staveb a zařízení, se nepředpokládá častější užívání slepci
Přesto zde budou k dispozici přirozené linie tvořené zejména okrajem živičné vozovky.
Provoz na nové komunikaci se bude obecně řídit vyhl. č.30/2001. Úseky cyklostezek budou označeny
dopravním značením C9a „Stezka pro chodce a cyklisty“, C9b „Konec stezky pro chodce a cyklisty“.
V místě křížení trasy s silnicí č. II/486 bude v místě napojení stezky na výjezdu osazeno společně
s dopravní značkou C9b dopravní značení P4 „Dej přednost v jízdě“. Trasa „Z Poodří do Beskyd“
bude vyznačena dopravním značením IS19, IS21 a IS20. Instalace dopravního značení bude realizována dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, CDV Brno, 2003.
4.4.

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Návrh se řídí požadavky technických norem zejména ČSN 73 6110 a navazujících předpisů TP,
TKP a dalších. Voleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky.
V navrženém příčném řezu cyklostezky byl zohledněn způsob jejího užívání (kap. 3.3) a předpokládaná intenzita do 150 cyklistů a chodců/hod.
4.4.1. Konstrukce vozovky stezky
Úsek km 0,91-2,25 a km 2,736-2,926.
Celková tloušťka konstrukce je 300 mm. Na upravené hutněné pláni bude založena podkladová vrstva ze štěrkodrti o tloušťce 150 mm a na ní pokladová vrstva z vibrovaného štěrku o tloušťce 100 mm. Následně bude na povrch aplikován spojovací postřik (0,7 kg/m2)
a realizován kryt vozovky z ABS o tloušťce 50 mm. Oboustranné krajnice široké 0,25 m budou
zpevněné hutněným štěrkem ve vrstvě 100 mm. Příčný sklon je jednostranný 2%. Skladba vozovky
umožňuje pojezd lehké techniky (zimní údržba, čistění).
Skladba vozovky (Vzorový příčný řez 4.1):
Kryt z ABS III
spojovací postřik
Podklad z VŠ (vibrovaný štěrk)
Podsyp z ŠD (štěrkodrť)
Konstrukce celkem

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

…

tl. 50 mm

…
…
…

tl. 100 mm
tl. 150 mm
tl. 300 mm

Investiční záměr

35

Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubina - Kopřivnice, místní část Vlčovice

4.4.2. Konstrukce vozovky stezky s pojezdem techniky správce toku Lubina - Povodím Odry
Úsek km 0,8-0,91 a km 2,25-2,437.
Vozovka stezky je navržena s asfaltovým povrchem (ABS) v šířce 3 m + oboustranná zemní hutněná
krajnice 0,25 m zpevněné hutněným štěrkem ve vrstvě 100 mm (alternativně betonový obrubník).
Příčný sklon je jednostranný 2%. Navržená skladba vozovky splňuje třídu dopr. zatížení VI dle ČSN
73 6114 (občasný pojezd těžké techniky správce toku - cca 30 t).
Skladba vozovky (Vzorový příčný řez 4.2):
Kryt z ABS III
spojovací postřik
Podklad z VŠ (vibrovaný štěrk)
Podsyp z ŠD (štěrkodrť)
Konstrukce celkem

…

tl. 60 mm

…
…
…

tl. 150 mm
tl. 200 mm
tl. 410 mm

Tuto skladbu vozovky lze použít rovněž pro zpevnění místní komunikace u vodárny Lubina (úsek
B - I, km 0,8-0,91).
Skladba podkladových vrstev vozovek bude upřesněna v navazujícím stupni projektové přípravy v
závislosti na podrobnějším průzkumu únosnosti podloží.
V místě napojení na stávající komunikaci bude vozovka této komunikace zaříznuta a vozovka cyklostezky bude navázána na její niveletu. Vzniklá spára bude ošetřeny asfaltovou zálivkou.
Povrchové vody budou z vozovky svedeny gravitačně jednostranným příčným sklonem (2%) na
okolní terén.
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5.

ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH ZÁVAD A KOLIZNÍCH BODŮ NA TRASE

Mimo navržené stavební úseky stezek pro cyklisty a chodce doporučujeme realizovat na řešené trase
následující úpravy a opatření.
Úsek B - I
Na konci úseku B - I, v km 0,8-0,91 podél oplocení areálu úpravny vody Lubina doporučujeme prodloužení místní komunikace v trase přístupové komunikace k zahrádkářské osadě. V současné době
je zde komunikace s pevným zahliněným štěrkovým podkladem (foto č.17). Použít lze konstrukci
vozovky pro cyklostezku s pojezdem techniky v šířce 3 m. Realizace přidružené plochy pro parkování zabrání omezení pohybu cyklistů stojícími automobily. Nutno řešit samostatnou dokumentací. V
případě kofinancování projektu z dotačních zdrojů na podporu nemotorové dopravy bude nutné tuto
úpravu z projektu vyjmout a realizovat samostatně.

Konec úseku „B - I“ u úpravny vody
Úsek A - II
V místě křížení trasy s silnicí č. II/486 bude v místě napojení stezky na výjezdu osazeno společně
s dopravní značkou C9b dopravní značení P4 „Dej přednost v jízdě“.
Úsek B - III
V úseku km 3,7-4,41 je pohyb cyklistů umístěn v hlavním dopravním prostoru silnice č. I/58 (foto
č.53 a 54). Pohyb chodců je řešen po stávajících navazujících úsecích jednostranných chodníků. Jedná se o úsek silnice I/58 v zastavěné části obce (omezená rychlost 50 km/hod.).
Během zpracování investičního záměru byla vyhodnocena alternativní varianta vedení trasy po pravém břehu Lubiny (kap. 3.2; pracovní varianty - úsek A5 a A6) jako extrémně investičně náročná
- měrné náklady min. 12 850 Kč / 1 bm cyklostezky(str.28). Z hlediska dlouhodobého horizontu lze
počítat s utlumením intenzity dopravy v souvislosti s realizací obchvatu Vlčovic.
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6.

ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ

Hl.

Náklady na

I

Projektové a prĤzkumné práce 10%

II

Provozní soubory

III

Stavební objekty
A – I (1 340 m + 187 m zpev.voz.)
A – II (190 m)
B – I (km 0,8-0,91)

IV

Strojní a zaĜízení invest. povahy

VI

Vedlejší náklady
ZaĜízení staveništČ (2,5%)
Územní vlivy
Provozní vlivy (1,5%)
Výkupy pozemkĤ, poplatky

VII

Ostatní náklady a revize (0,5%)

VIII

Rezerva (5%)

240

X

Náklady na pĜípravu a zabezp.stav.
Kompletaþní þinnost (2%)
PĜípravná þinnost
Inženýrská þinnost (3%)

240
96
0
144

XI

Provozní náklady
Celkem hl. I-XI
DPH (20%)

tis. Kþ
480
0
4 801
3 901
570
330
0
592
120
0
72
400
24

0
6 377
1 275

Investiční záměr splňuje předpoklady pro kofinancování realizace projektu z dotačních zdrojů na
podporu nemotorové dopravy (SFDI, ROP).
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Poznámky k nákladům v Hlavě VI.
Propočet odhadu nákladů na výkup pozemků (320 tis. Kč) vychází z rozsahu dotčených pozemků,
které nejsou v majetku Města Kopřivnice v úseku „A - I“ v celkové délce stezky 662 m (km 0.9251.290, 1.372 -1.596 a 1.607-1.680) a šířce 4 m. Cena vykupovaných pozemků 120 Kč / m2. V úseku
„A - II“ se s výkupem pozemků nepočítá. Povodí Odry řeší majetkoprávní vztahy formou nájemní
smlouvy. Výše nákladů na výkupy pozemků bude upřesněna následujícím stupněm projektové dokumentace.
Poplatky se předpokládají zejména v souvislosti s odnětím pozemků z zemědělského půdního fondu.
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7.

ZÁVĚR

Investiční záměr „Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek Kopřivnice, místní část Lubina
– Kopřivnice, místní část Vlčovice“ řeší dílčí úsek cyklistického propojení „Z Poodří do Beskyd“ v
délce 4,41 km. Řešený úsek bezprostředně navazuje na již zahájenou projekční přípravu v navazujících úsecích cyklistického propojení: Kopřivnice (Lubina)-Příbor a Kopřivnice (Vlčovice)-Frenštát
pod Radhoštěm-Trojanovice (Pustevny).
Navržené řešení bylo navrženo na podkladě vyhodnocení variant směrového vedení trasy v řešeném
území a zahrnuje výstavbu nových komunikací - stezek pro cyklisty a chodce ve dvou úsecích v celkové délce 1,713 km (úseky „A“), z toho 0,187 km bude zpevněno pro provozní zatížení správce toku
Lubina. Zbývající části trasy jsou umístěny na stávajících komunikacích (úseky „B“). Navrženo je
prodloužení místní komunikace na konci úseku „B - I“ u zahrádkářské osady o 110 m.
Realizací projektu dojde k propojení místních částí města Kopřivnice - Lubina a Vlčovice, i samotných částí Vlčovic stezkou pro cyklisty a chodce.
Investiční záměr splňuje předpoklady pro kofinancování realizace projektu v úsecích „A“ z dotačních
zdrojů na podporu nemotorové dopravy (SFDI, ROP).
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8.

PŘÍLOHY

1. Zápisy z jednání
2. Stanoviska
3. Stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury
4. Identifikace pozemků
4.1. Tabulka dotčených pozemků a majetkoprávních vztahů
4.2. Zpětná identifikace pozemků zjednodušené evidence
5. Mapové přílohy (samostatná příloha)
5.1. Celková situace 1:100 000
5.2. Podrobná situace 1:5000
5.3. Podrobná situace - Snímek katastrální mapy 1:1000
5.4. Vzorové příčné řezy (1:50)

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

Investiční záměr

41

Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubina - Kopřivnice, místní část Vlčovice

PŘÍLOHA č.1

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ
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PŘÍLOHA č.2

STANOVISKA

▪
▪
▪
▪

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí
Povodí Odry s.p., Ostrava
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Nový Jičín
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.

Investiční záměr - Přílohy

Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubina - Kopřivnice, místní část Vlčovice

PŘÍLOHA č.3

VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ ICT Service, a.s.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Město Kopřivnice, zastoupené SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice
Komterm, a.s., Praha
KTK, Kopřivnice
Green Gas DPB, a.s., Paskov
Severomoravské vodovody a kanalizace, Ostrava
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PŘÍLOHA č.4

IDENTIFIKACE POZEMKŮ
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VČtĜkovice u Lubiny

VČtĜkovice u Lubiny

VČtĜkovice u Lubiny

VČtĜkovice u Lubiny
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice

Vlþovice

842/1

842/7

841/6

841/2
822/1
(830)
(828)
822/5
822/6
835/23
835/18
(835/10)

(835/11)

(412/1)
(412/2)

MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
Moravskoslezský kraj
parcela není zapsána na LV *
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice

vlastník

Mléþná farma Lubina, s r.o.
Miloslav Quarda
Alena Quardová
Mléþná farma Lubina, s r.o.
Miloslav Quarda
Alena Quardová
Mléþná farma Lubina, s r.o.
Miloslav Quarda
Alena Quardová
Mléþná farma Lubina, s r.o.
Miloslav Quarda
Alena Quardová
parcela není zapsána na LV *
Pozemkový fond ýR
Pozemkový fond ýR
Tomáš Esler
MČsto KopĜivnice
TATRA, a.s.
parcela není zapsána na LV *
Galková JiĜina
Javorková Anežka
Štefanová Eliška
Šnyrych Marek ing.

MČsto KopĜivnice
parcela není zapsána na LV *
Babinec JiĜí
Drnholec nad Lubinou Kabátová Marie
Drnholec nad Lubinou MČsto KopĜivnice

pozemek parc. þ.
katastrální území
ÚSEK B – I (km 0,0- 0,910)
553/1
Drnholec nad Lubinou
552/2
Drnholec nad Lubinou
548/2
Drnholec nad Lubinou
548/1
Drnholec nad Lubinou
(548)
Drnholec nad Lubinou
550/1
Drnholec nad Lubinou
411/21
Drnholec nad Lubinou
417/124
Drnholec nad Lubinou
ÚSEK A – I (km 0,910-2,437)
417/124
Drnholec nad Lubinou
417/22
Drnholec nad Lubinou
SSMSK

správce

Tichá 40, Tichá 742 74
Tichá 271, Tichá 742 74
Svatopluka ýecha 230, PĜíbor 742 58
Lubina 457, KopĜivnice 742 21

Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Šmeralova 769, PĜíbor, 742 58
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Areál Tatry 1450/1, KopĜivnice, 742 21

Lubina, KopĜivnice 742 21
Mniší 65, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Mniší 65, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Lubina, KopĜivnice 742 21
Mniší 65, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Mniší 65, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Lubina, KopĜivnice 742 21
Mniší 65, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Mniší 65, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Lubina, KopĜivnice 742 21
Mniší 65, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Mniší 65, KopĜivnice, Mniší, 742 21

Lubina 186, KopĜivnice 742 21
Zdenka Nejedlého 1499, PĜíbor 742 58
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21

Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21

Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21

Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Úprkova 795/1, Ostrava-PĜívoz, 702 23

adresa

ostatní plocha
orná pĤda
ostatní plocha

orná pĤda

ostatní plocha

ostatní plocha

TTP

orná pĤda
orná pĤda

ostatní plocha
ostatní plocha
orná pĤda

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

druh pozemku

jiná plocha

jiná plocha

jiná plocha

ostatní komunikace

ostatní komunikace
ostatní komunikace

ostatní komunikace
ostatní komunikace
silnice
silnice

zpĤsob využití
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Vlþovice

Vlþovice

Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice
Vlþovice

(835/5)

(835/3)

(835/14)
(835/15)
(856)
(927)
(855/1)
835/27
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ěSD ýR
ěSD ýR
ěSD ýR

Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
ObráncĤ Míru 990/7, KopĜivnice, 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00
Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00
Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00

MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
Lenka Miþková
MČsto KopĜivnice
ýeská republika
ýeská republika
ýeská republika

Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00

ěSD ýR Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00
Povodí Odry Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21

ěSD ýR

naĜízení
exekuce

Vlþovice 1, KopĜivnice, Vlþovice, 742 21
Vlþovice 1, KopĜivnice, Vlþovice, 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Kpt. Nálepky 1075/4, KopĜivnice, 742 21
17. listopadu 1219/7, KopĜivnice, 742 21
Krátká 634, PĜíbor, 742 58
Mniší 46, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Mniší 46, KopĜivnice, Mniší, 742 21
Mniší 92, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 58/31, KopĜivnice 742 21
Areál Tatry 1450/1, KopĜivnice, 742 21
Nádražní 484, Štramberk, 742 66
Nádražní 484, Štramberk, 742 66
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21
Štefániková 1163/12, KopĜivnice 742 21

ýeská republika
ýeská republika
MČsto KopĜivnice

MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
ýeská republika

Stanislav Vágner
Stanislav Vágner
MČsto KopĜivnice
Miroslava Krutilová
Dalibor Weber
Miroslav Weber
ZdenČk Chromeþka
Marie Chromeþková
Marák Lukáš
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
Slumeko, s.r.o.
TATRA, a.s.
KvČtoslav Horák
Marie Horáková
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice
MČsto KopĜivnice

ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

orná pĤda
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
TTP
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha

jiná plocha

ostatní komunikace
silnice
silnice
silnice

ostatní komunikace
jiná plocha

silnice
manipulaþní plocha
ostatní komunikace

ostatní komunikace
ostatní komunikace
silnice

ostatní komunikace
ostatní komunikace

ostatní komunikace
koryto vod.t.umČlé
ostatní komunikace

* parcela není zapsána na LV: pod þ. pozemku jsou uvedeny dotþené pozemky zjednodušené evidence (PK) v rozsahu uvedeného pozemku dle podkladĤ Katastrálního úĜadu Nový Jiþín

857/1
Vlþovice
989/2
Vlþovice
989/1
Vlþovice
924/1
Vlþovice
33/20
Vlþovice
924/2
Vlþovice
33/1
Vlþovice
ÚSEK B – II (km 2,437-2,736)
33/1
Vlþovice
33/14
Vlþovice
981/1
Vlþovice
ÚSEK A – II (km 2,736-2,926)
981/1
Vlþovice
991/29
Vlþovice
90/1
Vlþovice
ÚSEK B – III (km 2,926-4,410)
90/1
Vlþovice
90/35
Vlþovice
90/2
Vlþovice
923/1
Vlþovice
981/1
Vlþovice
978
Vlþovice
974
Vlþovice

Vlþovice

(835/12)
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