
 

 

                                             
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. 
Sídlo:Bratrská 358, PSČ 751 31 Lipník nad Bečvou 

Tel: 581 694 243, e-mail: info@maszahoribecva.cz 

 

Z Á P I S 
 

ze schůzky obcí MAS Moravská brána k plánování cyklostezek  
dne 9. prosince 2014 v 16.00 hodin  

v zasedací místnosti Bratrská 358, Lipník nad Bečvou 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
1. Představení výhledu podpory výstavby cyklostezek v období 2015-2020 
2. Představení projektových záměrů obcí MAS a stavu připravenosti projektu 
3. Diskuze nad plánováním sítě cyklostezek – koncepční řešení rozvoje sítě, koordinace 

projektů 
4. Stanovení dalšího postupu 
 
 
1. Zahájení  

 
2. Pí. Zdráhalová seznámila přítomné s výhledem podpory výstavby cyklostezek v období 

2015 – 2020 a nutností koncepčně řešit rozvoj v návaznosti na aktivity kraje i okolních 
území. 
 

3. Přítomní zástupci obcí postupně objasnili své záměry, za nepřítomné obce informovala dle 
pokynů starostů pí. Zdráhalová, naprostá většina cyklostezek je ve fázi záměru (bez PD, 
výkupů, atd.): 

 cyklostezka Velký Újezd - Dolní Újezd – Lipník nad Bečvou (nutné jednání obcí);  

 cyklostezka Dolní Újezd – Veselíčko 

 cyklostezka Veselíčko – Osek nad Bečvou (proběhl výběr projektanta) 

 cyklostezka Lazníčky – Výkleky a zastavení v obci (nerozpracovaný záměr) 

 cyklostezka Pavlovice u Přerova – Tučín (po polní cestě, která je v majetku státu);  

 cyklostezka Pavlovice u Přerova – Radslavice 

 cyklostezka Tučín v obci (cca 200 m – už je stavební povolení) 

 cyklotrasa Tučín – Radslavice (cyklotrasa, nutné značení v terénu) 

 inline dráha Tučín (už je stavební povolení) 

 cyklostezka Prosenice – Přerov přes Žebračku 

 přemostění pro cyklisty přes Bečvu u Prosenic 

 cyklostezka Prosenice – Buk – Radvanice 



 

 

                                             
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 cyklostezka Radvanice – Buk – Sobíšky (nerozpracovaný záměr) 

 cyklostezka Sušice – Oldřichov (napojení na Radslavice, propojení na Bečvu) 

 cyklostezka Radslavice – Kozlovice (po polní cestě v majetku obce, nutné řešit 
s Přerovem napojení na Kozlovice) 

 cyklostezka Jezernice – cyklostezka Bečva (jsou vytipovány pozemky na napojení na 
pozemky Týna; možné napojení na plánovanou stezku z ITI v části Zadní Familie – 
most přes Bečvu a napojení), existuje panelová cesta Jezernice – Slavíč 

 Týn nad Bečvou – možné propojení Bečvy s Helfštýnem od točny po lesem na ul. 
Novosady 

 Lipník nad Bečvou – do konce roku proběhne revize značení a podle toho se bude 
plánovat dál 

 Dolní Nětčice - opravy 

 cyklostezka Bečva  
– možné odlehčení Bečvy po 2. břehu  
– odlehčení Bečvy pro cestu z Přerova do Hranic vybudováním stezek ve směru 

Tučín – Pavlovice – Lhota – Teplice nad Bečvou vznikl by celodenní okruh 

 Hranicko – zatím společně neplánují, Bečva a propojení Hranic s Bystřicí pod 
Hostýnem 

 Možnost zpevnit polní cesty v rámci pozemkových úprav 
 

4. Přítomní se shodli nad nutností řešit rozvoj koncepčně s ohledem na možné zdroje 
financování, kancelář MAS dostala úkol zpracovat koncept rozvoje sítě cyklostezek MAS 
Moravská brána jako přílohu SCLLD. 
P. starosta Řezníček navrhnul společný projekt MAS na značení všech stávajících cyklotras 
v celém území. 
 

5. Další postup: 

 v lednu by se měla uskutečnit schůzka města Lipník nad Bečvou, Dolní Újezd a Velký 
újezd k možné cyklostezce ITI – kancelář dohodne vyhovující termín a poskytne 
zázemí 

 stejně tak by měly proběhnout schůzky s městem Hranice (cyklostezka Hranice – 
Slavíč- cyklostezka Bečva) a městem Přerov (napojení Radslavic u Kozlovic) 

 manažer MAS bude zjišťovat projektové záměry a připravenost projektů ve všech 
obcích, bylo by dobré získat z obcí katastrální mapu se zakreslením stávajících tras 
(cyklo, naučné) a rovněž zamýšlené vedení nových – kancelář zpracuje mapu sítě 
stávajících a plánovaných cyklostezek a cyklotras 
 

Ukončení: 17,45 hodin 




