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1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Tato technická vyhledávací studie řeší trasování cyklostezky a cyklotrasy v předem vymezené oblasti
Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přesněji – studie se zabývá trasováním cyklotrasy mezi obcemi Pletený Újezd –
Lidice. K této „hlavní“ cyklotrase se ve studii objevují doplňkové cyklotrasy. Trasování cyklotrasy je vedeno s ohledem
na vlastnictví pozemků tak, aby co největší část byla vedena po pozemcích v majetku obcí Mikroregionu údolí Lidického
potoka. Při trasování cyklotrasy je z hlediska vedení cyklistické dopravy kladen důraz na možnost vybudování
samostatné cyklostezky, či alespoň vedení cyklotrasy po účelové komunikaci s omezeným přístupem motorové dopravy.
Ze zadání vyplývá, že se jedná o propojení obcí Pletený Újezd – Malé a Velké Přítočno – Dolany – Hřebeč – Lidice.
Jedná se o obce za jiho-východním okrajem města Kladna.

Technická studie navazuje na vyhledávací studii, která určuje předpokládané trasování cyklotrasy. Tato technická
studie bude podkladem pro navazující projektovou dokumentaci navržených cyklostezek. Předmětém této studie je
především posouzení trasy v terénu a její zákres do katastrální mapy a ortofotomapy. Součástí studie jsou také
podklady jednotlivých správců sítí technické infrastruktury. Studie je projednána s vybranými dotčenými orgány. Studie
je řešena jako ucelená cyklotrasa, jejíž součástí jsou i cyklostezky. Součástí studie je dále návrh zpevnění účelových
komunikací a výstavba nových cyklostezek.

Obrázek 1 - Návrh trasování cyklotrasy 8250 (podklad zdroj: www.mapy.cz)
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VÝCHOZÍ PODKLADY
Technická studie je zpracována na základě těchto podkladů:
Zákres cyklotrasy v území poskytnutý objednatelem studie.
Katastrální mapy, výpisy vlastníků dotčených pozemků
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Jednotlivé územní plány obcí v řešené oblasti
Jednání se zástupci obcí v řešené oblasti
Terénní průzkum
Pro zpracování studie byly použity ČSN platné v oboru silničního stavitelství a další předpisy:
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se ruší a nahrazuje vyhláška č. 30/2001 Sb. provádějící pravidla provozu na
pozemních komunikacích
- vyhláška č. 398/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic + oprava 1 + změna Z1+ změna Z2
- ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích + oprava opr.1
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací + změna Z1 + oprava Opr.1
- TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
- TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací

ZÁKLADNÍ POJMY
3.1 Komunikace pro cyklisty
Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, na které není zakázán provoz cyklistů. (TP 179)
Tento pojem zahrnuje všechny veřejně přístupné pozemní komunikace mimo:
• dálnic, silnic pro motorová vozidla a rychlostních místních komunikací (IZ1a, IZ2a)

•

chodníků, stezek pro chodce a pěších zón (pokud do nich není vjezd cyklistům povolen) (C7a, IZ6a)

•

komunikací, na které je vjezd cyklistů dopravní značkou zakázán (např. B 1, B 8)

•

úseků, kde je cyklistovi dopr. značkou přikázáno použít jinou komunikaci (C 8a, C 9a, C 10a)

Komunikace pro cyklisty se dělí podle různých (na sobě nezávislých) kritérií:
Podle správního zařazení
• silnice I. - III. třídy
• místní komunikace I. - IV. třídy (popř. jejich části)
• veřejně přístupné účelové komunikace
Podle orientačního značení
• cyklotrasy (označené směrovkami IS 19 - IS 21)
• neznačené komunikace (všechny ostatní komunikace pro cyklisty)
Podle prostorového vedení cyklistů
V obci:
• v hlavním dopravním prostoru (místní komunikace I. - III. třídy)
• v přidruženém prostoru (součást místní komunikace MK I. - III. třídy)
• samostatné stezky (místní komunikace IV. třídy)
Mimo obec:
• na silnici (součást silnice I. - III. třídy)
• mimo silnici (účelová komunikace)
Podle míry oddělení provozu
• oddělený provoz cyklistů
• společný provoz s ostatními vozidly
• společný provoz s chodci

3.2 Cyklotrasa
Cyklistická trasa je komunikace pro cyklisty upravená (dopravním značením popř. i stavebně) pro provoz cyklistů
v označeném směru. (TP 179)
Cyklistická trasa je trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním značením.
Z hlediska zákona o pozemních komunikacích cyklotrasa není druh komunikace - jde pouze o souvislé označení
určité komunikace orientačním značením pro cyklisty (IS 19 - IS 21).

Takto označená komunikace pochopitelně musí být pro provoz cyklistů vhodná, což si může vyžádat další
dopravně-organizační, popř. i stavební úpravy. Cyklotrasy jsou v systému Klubu českých turistů dále děleny do čtyř tříd
a označovány jedno- až čtyřmístnými čísly.
Vedení cyklotrasy po určité komunikaci nemá vliv na správní zařazení této komunikace. Analogická situace je u
dopravních okruhů (IP 1) či objížděk.
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3.6 Místní komunikace

3.3 Cyklostezka
Pojem cyklostezka je definovaný zákonem č. 268/2015, kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., O provozu
na pozemních komunikacích a také v ČSN 73 6110. Terminologie cyklostezky se však v tomto případě rozchází.
Vzájemné srovnání uvádí následující tabulka:

Dopravní
značení
C 8a

Zákon 361/2000 Sb.
Název svislé dopravní značky

ČSN 73 6110
Přidružený dopravní prostor
Samostatná stezka

Místní
obce. Místní
tříd:
•
•
•
•

stezka pro cyklisty

jízdní pruh/pás pro cyklisty v
přidruženém prostoru

stezka pro cyklisty

komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území
komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto
místní komunikace I. třídy,
místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého
připojení sousedních nemovitostí,
místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,
místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo
na které je umožněn smíšený provoz.
(vše ve vlastnictví příslušné obce)

3.7 Účelová komunikace

C 9a
stezka pro chodce a cyklisty
(společný provoz)

společný pruh/pás pro chodce
a cyklisty

stezka pro chodce a
cyklisty

stezka pro chodce a cyklisty
(oddělený provoz)

jízdní pruh/pás pro cyklisty
vedle pruhu/pásu pro chodce

stezka s odděleným
provozem chodců a cyklistů

C 10a

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou
působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit
veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.
Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není
dotčena.

Všechny tyto možnosti lze obecně nazvat pojmem „cyklostezka“.

3.4 Majetkové vztahy
Cyklotrasa a cyklostezka jsou 2 pojmy, které spolu souvisí pouze tím, že oba slouží cyklistům. Zásadní rozdíl je
z hlediska správy.
Cyklotrasa
Cyklotrasu fyzicky vytváří pouze orientační dopravní značení (cyklistické směrovky IS 19 - IS 21). Směrovky pro
cyklisty jsou dle vyhlášky 294/2015 Sb. dopravními značkami, a tudíž součástí příslušné komunikace (§ 12 odst (1) písm.
d) zákona 13/1997 Sb.). Značení cyklotras by tedy obecně vzato měl spravovat vlastník dotčené komunikace.
Problémem je, že jedna cyklotrasa zpravidla vede po pozemních komunikacích různých kategorií a vlastníků. Řada
různých správců na jedné cyklotrase stěží může zaručit jednotný a souvislý systém značení.
Cyklostezka
Zařazení stezek upravuje §12 odst. (7) zákona 13/1997 Sb.:
• Pokud se jedná o pruh / pás pro cyklisty umístěný v přidruženém prostoru místní komunikace (resp. na
tělese silnice), je součástí této komunikace.
• Samostatné stezky jsou místními komunikacemi IV. třídy, nebo účelovými komunikacemi.
Toto platí shodně pro stezky pro cyklisty a stezky pro chodce a cyklisty, ať už se jedná o společný či oddělený
provoz.

3.5 Silnice
Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří
silniční síť.
Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
•
•
•

silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu (ve vlastnictví ČR)
silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy (ve vlastnictví příslušného kraje)
silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní
komunikace (ve vlastnictví příslušného kraje)
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4

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Oblast, ve které je tato studie řešena se nachází přibližně mezi městem Kladno a Letištěm Václava Havla Praha. Na
základě vyhledávací studie, by se zde popisovaná cyklotrasa měla vyskytovat v předem stanovené oblasti. Na základě
ať již majetkoprávních vztahů, či vhodnějšího trasování z hlediska budoucích změn v území a nebo na základě jednání
se zástupci jednotlivých obcí, dochází k návrhu alternativního vedení cyklotrasy, či doplňujících úseků k cyklotrase.
Doplňující úseky jsou navrhovány proto, aby byl zajištěn přístup na navrženou cyklotrasu, nebo z důvodu napojení na
navazující již existující cyklotrasy a tím k vytvoření komplexnější sítě cyklistických tras a komunikací.

4.1 Vymezení řešeného území
o

Předpokládané vedení cyklotrasy – řešené území

Řešeným územím tak jsou primárně území obcí:
Braškov
Katastrální území obce Braškov je do studie zařazeno pouze z důvodu propojení uvažované cyklotrasy na stávající
cyklotrasy. Cyklotrasa zde bude vedena po stávajících zpevněných komunikacích. Do řešeného území tak jsou
zahrnuty komunikace:
Silnice I/6H
Místní obslužné komunikace ul. Polní a 9. května
Zpevněná účelová komunikace, která vede č. 8182
Intenzity dopravy: Na silnici I/6H byla v roce 2010 naměřena intenzita dopravy 2386 voz/24h

Obrázek 2 - uzemí obce Braškov (Zdroj: www.mapy.cz)

Pletený Újezd
V katastrálním území Pleteného újezda se řešená oblast nachází na místní obslužné komunikaci ul. Zahradní a
navazující účelovoé komunikaci vedenoé do ul. Severní v Malém přítočnu V řešené oblasti je dále silnice III/0069 a
oblast křižuje železniční trať č. 120

Obrázek 3 - uzemí obce Pletený Újezd (Zdroj: www.mapy.cz)
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Malé Přítočno
Z katastrálního území Malého Přítočna je do řešené oblasti zahrnuta pouze účelová komunikace nacházející se na
severní hraně katastrálního území, která dále přechází v místní obslužnou komunikaci.

Obrázek 4 - uzemí obce Malé Přítočno (Zdroj: www.mapy.cz)

Velké Přítočno
V katastrálním území Velkého Přítočna je řešenou oblastí primárně účelová komunikace na rozhraní Malého a Velkého
Přítočna, dále pak prostor podél silnice I/61, křižně silnice I/61 a následně účelová komunikace.
Intenzity dopravy: Na silnici I/61 byla v roce 2010 naměřena intenzita dopravy 8044 voz/24h

Obrázek 5 - uzemí obce Velké Přítočno (Zdroj: www.mapy.cz)

Dolany
Řešeným úemím je plocha podél Zákolanského potoka, následně místní obslužné komunikace a silnice III/10138 a
III/00716

Obrázek 6 - uzemí obce Dolany (Zdroj: www.mapy.cz)
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Hřebeč
V katastrálním území obce Hřebeč je řešeným územím účelová komunikace navazující na účelovou komunikaci
od Dolan. Tato komunikace je v této lokalitě fyzicky zahrnuta do lánu pole. Dále jsou v řešeném území zahrnuty místní
komunikace a účelové komunikace ul. Lípová a Javorová.

Obrázek 7 - uzemí obce Hřebeč (Zdroj: www.mapy.cz)

Lidice
V katastrálním území Lidic je do řešeného území zahrnuta stávající polní cesta navazující na polní
cestu z Hřebče a následně silnice III/00711.

Obrázek 8 - uzemí obce Lidice (Zdroj: www.mapy.cz)

Makotřasy
V řešeným území je zahrnuta silnice III. Tř. č. 00711

Obrázek 9 - uzemí obce Makotřasy (Zdroj: www.mapy.cz)
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4.2 Stávající vedení cyklotras
V řešeném území se nachází cyklotrasy 8182, 0018, 0101, 0101A a a0079. V blízkosti řešeného území se dále
nachází cyklotrasy č. 201, KO2, 0017 a 8100. V obcích v řešeném
území Pletený Újezd, Malé Přítočno, Dolany a Makotřasy se nenachází
žádná stávající cyklotrasa.
Popis cyklotras nacházejících se v blízkosti řešeného území
-

CT 8182: Kožova hora – Valdek – Malé Kyšice
(Chyňavská mysl.)

-

CT 0017: Lesní okruh Kladno - Pod Lapákem - Kamenné
Žehrovice – Škrablavka – Švermov – Vrapice – KročehlavyVelké Přítočno - Pod Lapákem

-

CT 0018: Okoř - Malé Číčovice – Číčovice – Buštěhrad –
Lidice – Hřebeč – Kročehlavy - Velké Přítočno - Pod Lapákem
– Rozdělov – Doksy – Družec

-

CT 0079: Hřebeč – Běloky - Středokluky – Černovičky – Malé
Číčovice – Okoř

-

CT 0101: Tuchoměřice – Kněževes - Nové Středokluky –
Dobrovíz - Hostouň – Hřebeč

-

CT 201: Praha (Stromovka - Bubeneč - Dejvice - Veleslavín Poutní místo Praha - Bílá Hora - Ruzyně - Řepy – Zličín –
Sobín) – Hostivice - Červený Újezd – Unhošť – Kyšice –
Valdek – Družec – Žilina – Lány – Amálie – Doupno Rakovník

-

KO2: Hostivice – Klášter Hájek – Jeneč – Pavlov – Unhošť
(okraj) – Svárov – Ptice – Úhonice (okraj) – Chýně – Hostivice

-

CT 8100: Klecánky - Klecany - Bořanovice - Hovorčovice Praha (Čakovice, Vinoř) - Radonice - Praha (Horní Počernice,
Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje, Královice, Nedvězí,
Kolovraty) - Říčany - Kuří - Nupaky - Dobřejovice - Průhonice
- Vestec - Hodkovice - Zlatníky - Libeň - Zvole - Vrané nad
Vltavou - Praha (Zbraslav, Lipence) - Černošice - Solopisky Třebotov - Choteč - Zbuzany - Jinočany - Chrášťany - Chýně Jeneč - Dobrovíz - Kněževes - Tuchoměřice - Statenice Únětice - Roztoky

–

Uvedené cyklotrasy jsou zpravidla vedeny po komunikacích se
smíšeným provozem motorové a nemotorové dopravy. Jedná se o místní komunikace, účelové komunikace a polní
cesty a také o silnice III. tř. Výjimky tvoří samostatné komunikace pro chodce a cyklisty, které se nachází např. podél
silnice III/118 u obce Braškov - Toskánka (CT 8182). Dále mezi Velkým Přítočnem a Kladnem u silnice I/61 (CT 0017
a 0018). Dále se zde nacházejí cyklostezky, které nejsou cyklostezkami v pravém slova smyslu, neboť na komunikace
je umožněn vjezd zemědělcům. Jedná se např. o stezku mezi Hřebčí a Lidicemi, vedenou částečně podél Lidického
potoka. Nebo o stezku 0101A, která je vedeno z Hřebče – místní část Peklov, k cyklotrase 0101 a 0079.

4.3 Stávající silniční a železniční síť
Řešeným územím prochází železniční trať č. 120 Praha – Rakovník, která řešené území křižuje v blízkosti
stávajícího železničního přejezdu u obce Pletený Újezd. Řešeným územím dále prochází silnice I. tř. č. 6H a č. 61. Dále
se v řešeném území nachází slinice II. tř. č. 118 a silnice III. tř. č. 0069, 10138, 00716, 0066 a 0711.

Obrázek 10 – Stávající cyklotrasy v okolí řešeného území (podklad zdroj: cuzk.cz)

4.4 Uvažované změny v silniční a železniční síti
Silnice I/61
V území je navržena přeložka silnice I/61, která bude vedena mezi obcemi Malé a Velké Přítočno a mezi obcí
Dolany. Na základě jednání se zástupci obcí byla projektantovi sdělena informace, že podél Zákolanského
potoka bude ze stavebního hlediska přeložky silnice, umožněno mimoúrovňové křížení této silnice a
komunikace vedené podél zákolanského potoka.
Železniční trať č. 120
Plánovaná rekonstrukce přeložky trati č. 120 zruší úrovňový železniční přejezd u obce Pletený Újezd, který je
v řešeném území. Nově zde vznikne účelová komunikace, která bude vedena po původní trase železniční trati
do místa, kde bude vybudováno mimoúrovňové křížení a tak dojde k propojení stávající účelové komunikace
– polní cesty.
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4.5 Územní plány obcí
V této kapitole jsou popsány jednotlivé omezení z územních plánů jednotlivých obcí, které zasahují do návrhu
cyklostezek a cyklotras popsaných dále v návrhové části studie.

Dotčené plochy:

4.5.1 Územní plán obce Braškov
Vzhledem k tomu, že v obci Braškov je uvažováno pouze s cyklotrasou vedené po stávajících komunikacích,
nedochází tak k žádným konfliktům se stávajícím územním plánem. Dle územního plánu je navrhovaná cyklotrasa
vedena po:

Účelové komunikace
Silnice I. Tř
Obrázek 13 - Územní plán obce Malé Přítočno

Veřejné prostranství

4.5.4 Územní plán obce Velké Přítočno

Místní obslužná komunikace

Obrázek 11 - Územní plán obce Braškov

4.5.2 Územní plán obce Pletený Újezd
Územní plán obce Pletený Újezd přináší první úskalí, se kterým se musí navržená cyklotrasa vypořádat. Je jím
přeložka železniční trati č. 120. jiná omezení z územního plánu obce pro návrh cyklotrasy/cyklostezky nevyplývají. Trasa
cyklotrasy je dokonce částečně v územním plánu zanesena. Dle územního plánu je cyklotrasa vedena po:

silnice II. a III. tř.

ostatní cesty a účelové komnuikace

obslužné místní komunikace

cyklotrasa / cyklostezka

dopravní infrastruktura drážní (přeložka trati č. 120)

Územní plán Velkého Přítočna je aktuálně zpracováván. Jelikož je zpracovávána studie na cyklotrasu obsahující
cyklostezky, předpokládáme, že územní plán bude v době výstavby již platný. Tento územní plán přináší do návrhu
cyklotrasy obsahující v tomto území i cyklostezku omezení. Ve výpisu níže uvádíme dotčené plochy mimo ploch dopravní
infrastruktury. U jednotlivých ploch uvádíme výňatek z podmínek využití území, které jsou pro navrhovanou stavbu
důležité.
BV - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH / VENKOVSKÉ
Přípustné využití:
- příslušné komunikace pěší a vozidlové, parkoviště pro uživatele
NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Přípustné využití:
- nezbytné komunikace pěší a vozidlové v nejkratších možných trasách
NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Hlavní využití: Slouží pro zemědělské využití, regulativ nestanoven
NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, zahrnují chráněné plochy a prvky ÚSES
Přípustné využití:
- nezbytné komunikace pěší a vozidlové v nejkratších možných trasách
ZO – ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ
Hlavní využití: plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech nebo nezastavěném území, regulativ nestanoven
W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Hlavní využití: Vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, regulativ nestanoven
Požadavek prostorového uspořádání:
- podél koryt vodních toků bude zachováno volné nezastavěné území o šíři 6m od břehové čáry na obě
strany, pro průchod velkých vod a jako manipulační pruh pro účel správy a případné údržby koryt vodního toku
- v korytě vodního toku nebudou umisťovány žádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty

Obrázek 12 - Územní plán obce Pletený Újezd

4.5.3 Územní plán obce Malé Přítočno
Územní plán obce Malé Přítočno je dotčen pouze po okraji a to na severním okraji katastrálního území, kde je
vyznačena účelová komunikace v krajině a místní komunikace. Podél účelové komunikace je vymezen prostor pro
doprovodnou zeleň a to v rámci přilehlých pozemků. Na základě zjištěného, nevznikají pro návrh cyklotrasy žádné
omezení.

ZS – ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
Regulace : Slouží pro realizaci a údržbu zeleně
Přípustné využití:
- sady, zahrady
- liniová a plošná zeleň
- přírodní nelesní plochy
- nezbytné plochy liniového technického vybavení
- stavby nezbytné pro realizaci a údržbu zeleně, o celkové zastavěné ploše 25m² a výšce do 5m
Nepřípustné využití:
- zařízení, nesloužící dané funkci
Na základě znalosti návrhu popsaného níže se jako problém jeví u alternativního vedení cyklotrasy zásah na „ZS
- zeleň soukromá a vyhrazená“. U Primárního vedení trasy pak na plochu „NZ – plochy zemědělské“. Plocha „W – plochy
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vodní a hospodářské“ je dotčena pouze u křížení vodního toku. Z hlediska návrhu cyklostezky je však důležitý požadavek
na prostorové uspořádání.
Dotčené plochy řešeným územím

Dotčené plochy v řešeném území:
Plochy přírodní – s funkcí ÚSES, plochy biocenter a biokoridorů

Dopravní infrastruktura / železniční

Plochy vodní

Dopravní infrastruktura / silniční
Komunikace I. + II. + III. tř. / včetně ochranného pásma
Místní komunikace
Železnice / včetně ochranného pásma
Cyklostezka

Plochy silniční dopravní infrastruktury – silnice III. tř
Plochy silniční dopravní infrastruktury – místní komunikace
Plochy silniční dopravní infrastruktury – účelové komunikace

Bydlení v rodinných domech – Venkovské

Zeleň ochranná a izolační

Plochy vodní a hospodářské

Zeleň soukromá a vyhrazená

Plochy zemědělské

ÚSES / Reg. biokoridor dle ZÚR 2013

Plochy přírodní

Obrázek 14 - Územní plán obce Velké Přítočno

4.5.5 Územní plán obce Dolany
V územním plánu obce Dolany je nejzásadnější umístění přeložky silnice I tř. č. 61, která vytváří bariéru pro
případné křížení cyklotrasy. Na základě znalosti návrhu cyklotrasy, která mezi Velkým Přítočnem a Dolanami obsahuje
cyklostezku, jsou dotčeny následující plochy. U jednotlivých ploch mimo dopravní infrastrukturu uvádíme výňatek
z podmínek využití území, které jsou pro navrhovanou stavbu důležité.
plochy přírodní – s funkcí ÚSES /NE/, plochy biocenter a biokoridorů
Přípustné využití:
- realizace účelových a turistických pěších cest
- realizace prvků cyklodopravy
Podmíněně přípustné využití ploch:
Umisťování liniových staveb může být provedeno pouze za dodržení předepsaného režimu ÚSES.
plochy vodní /W, Wn/
Přípustné využití:
- komunikační propojení – mosty, lávky, liniové stavby technické infrastruktury

Obrázek 15 - Územní plán obce Dolany

4.5.6 Územní plán obce Hřebeč
V územním plánu chybí zakreslena stávající účelová komunikace na rozhraní katastrálního území obce Hřebeč,
Lidice a Dolany. Z tohoto důvodu je v řešeném území zásah na zemědělskou půdu. Stejným případem je i stávající
komunikace vedená z Hřebče směrem na Lidice, která je ukončena na rozhraní katastrálních území. Ani tato není
v územním plánu zanesena. V územním plánu je Zemědělská půda zahrnuta do Nezastavitelného území. V případě
realizace doplňkové komunikace pro cyklisty propojující silnici 00716 s navrženou cyklotrasou, dojde k zásahu do ploch
Les a Zahrady v obytné zóně. Obě tyto plochy jsou nezastavitelné pro dopravní infrastrukturu. Navíc les tvoří lokální
biocentrum.

Zakázka

STUDIE CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Jméno přílohy

TEXTOVÁ ČÁST

Strana

Příloha

12/45

A

Dotčené plochy řešeným územím

4.5.8 Územní plán obce Makotřasy

Lesy-VKP

Místní kounikace

Zemědělská půda

Účelová komunikace

Zahrady v obytné zóně

Silnice III. tř

Vzhledem k tomu, že v obci makotřasy je uvažováno pouze s cyklotrasou vedené po stávajících komunikacích,
nedochází tak k žádným konfliktům se stávajícím územním plánem. Dle územního plánu je navrhovaná cyklotrasa
vedena po:
Plochy dopravní infrastruktury – silnice III. tř.

Obrázek 18 - Územní plán obce Makotřasy

4.5.9 Územní plán obce Hostouň
Z územním plánu obce Hostouň nevyplývá žádné omezení pro navrhovaný záměr. Dotčenými plochami je pouze
účelová komunikace

:

Obrázek 16 - Územní plán obce Hřebeč

4.5.7 Územní plán obce Lidice
V územním plánu obce Lidice jsou v řešeném území takřka pouze plochy dopravní infrastruktury. Výjimku tvoří
malá část zemědělské půdy, která odděluje stávající účelové komunikace mezi katastrem Lidic a Hřebče.
Dotčené plochy řešeným územím
Plochy dopravní infrastruktury – silnice III. tř
Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace
Plochy dopravní infrastruktury – polní a lesní cesty
Plochy zemědělské

Obrázek 19 - Územní plán obce Hostouň

4.5.10 Územní plán obce Pavlov

Obrázek 17 - Územní plán obce Lidice

Z územním plánu obce Pavlov nevyplývá žádné omezení pro navrhovaný záměr. Je nutno podotknout, že
v územním plánu není zanesena stávající poloha účelové komunikace podcházející dálnici D6 u trati č. 120. Účelová
komunikace je v územním plánu zakreslena do míst, kde by úrovňově křížila dálnici. Naopak fyzicky tato účelová
komunikace leží v prostoru vymezeném pro ÚSES. V textové části územního plánu je uvedeno: V souladu se schváleným
územním plánem sídelního útvaru Pavlov mohou být na nezastavitelných plochách umísťovány a povolovány pouze
stavby pozemních komunikací, stavby technické infrastruktury, dočasné účelové stavby pro zemědělství, stavby na
vodních tocích a plochách, stavby přímo související s ÚSES a stavby pro retenci území prováděné v rámci zemědělské
a lesní rekultivace.
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Dotčené plochy řešeným územím
Plochy vymezené pro ÚSES
Účelové komunikace
Místní komunikace
Silnice I. A III. třídy

Obrázek 20 - Územní plán obce Pavlov
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VZOROVÉ ŘEŠENÍ

Návrh předpokládá s cyklotrasou vedenou po stávajících komunikacích, které vyhovují požadavkům pro vedení
cyklistické dopravy a dále předpokládá s rekonstrukcí stávajících komunikací a s výstavbou nových komunikací pro
cyklisty.

5.2 Doporučené řešení cyklotrasy na rekonstruované účelové komunikaci
s asfaltovým krytem
Na následujícím obrázku je zakresleno vzorové řešení polní cesty s asfaltovým krytem. Návrhová kategorie i
ostatní charakteristiky vozovky jsou stejné jako v předchozím případě.

Cyklotrasa jako taková bude v celé délce vyznačena pomocí svislého dopravního značení IS 19 – IS 21.

Cyklotrasu na účelových komunikacích sloužících pouze pro přístup ke konkrétním pozemkům (není zde
tranzitní doprava), doporučujeme podpořit omezením provozu na takovéto účelové komunikaci a to svislým dopravním
značením B11 – Zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům s dodatkovou E13 s textem „Mimo vozidel s povolením“

5.1 Doporučené řešení cyklotrasy na rekonstruované účelové komunikaci
se štěrkovým krytem
Návrh polních cest vychází z ČSN 73 6109. Dle zákona o pozemních komunikacích se jedná o účelovou
komunikaci, která slouží primárně pro přístup k zemědělským pozemkům.
V této studii uvažujeme polní cestu kategorie P4,0/20. Tedy Jedná se o jednopruhovou - vedlejší polní cestu,
s volnou šířkou vozovky 4,0 m, krajnicemi 2x0,25 m a návrhovou rychlostí 20 Km/h. V případě komplikovaných místních
poměrů, zejména majetkových, je možno navrhnout polní cestu o 0,5 m užší, než je na následujících schématech. Pak
by se jednalo o P3,5/20. Opět by se jednalo o polní cestu z kategorie vedlejších polních cest jednopruhových. Na
následujícím obrázku je zakresleno vzorové řešení polní cesty, po které by měla být vedena cyklotrasa.

5.3 Doporučené řešení cyklotrasy na samostatné stezce pro chodce a
cyklisty s vyloučeným motorovým provozem
Samostatná stezka pro chodce a cyklisty, která je vyznačena značkou C9a, může být jak účelová komunikace, tak
místní komunikace s vyloučenou motorovou dopravou. Na následujících obrázcích jsou zakresleny uspořádání a
konstrukce takovýchto stezek, které umožňují občasný pojezd vozidlům údržby komunikací.
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5.4 Vlastnictví účelových komunikací – polních cest
Velmi častým problémem při rekonstrukcích, nebo modernizacích ať již stávajících silnic, místních komunikací,
nebo právě polních cest je, že stávající komunikace není dostatečně majetkově vypořádána. Příkladem může být právě
polní cesta znázorněná na následujícím obrázku. Obecně lze předpokládat následující:
- Polní cesta je historicky vyježděna, nebo byla i někdy v minulosti vybudována.
- Pozemek polní cesty byl do katastrálních map zakreslen
- Postupem času dochází ať již k záměrnému „přiorávání“ pole do příkopu / násypu cesty, nebo k zanášení /
erozi příkopu
- V době, kdy dochází k digitalizaci katastrálních map, je v lepším případě pozemek cesty zaměřen podle
skutečného tvaru cesty i s příkopem, v horším případě je rastrová katastrální mapa překreslena bez zaměření
skutečného stavu. Rastrový katastr vykazuje odchylku ±3 m. Tedy pozemek cesty se může po digitalizaci zúžit
nežádoucím způsobem.
- V době rekonstrukce / modernizaci polní cesty musí být dodrženy aktuálně platné normy a zákony, což může
opět přinést požadavek na navýšení záboru pozemku oproti stávající cestě. Nehledě na to, že původní cesta
určená pouze pro zemědělce obhospodařující přilehlé pole, může rekonstrukcí získat nové využití. V tomto
případě například pro vedení cyklistické trasy spojující několik obcí, propojující turistické cíle, a také vytvářející
ucelenou síť cyklistických tras v regionu.
Pokud došlo k výše uvedenému, je pravděpodobné, že pro rekonstrukci polních cest, bude nutné nejprve zajistit
majetkové vypořádání s vlastníky pozemků podél polní cesty. Možnosti jsou jak uzavření darovací smlouvy, kupní
smlouvy, vložení věcného břemena na pozemek apod.
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NÁVRH CYKLISTICKÉ TRASY

Legenda
Cyklotrasa 8250
Cyklotrasa 8250A
Alternativní vedení cyklotrasy 8250
Doplňkové komunikace pro cyklisty
Obrázek 21 - Zákres navrhovaných cyklistických tras a komunikací pro cyklisty
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6.1 Obecný popis – značení cyklotras
Úsek
Cyklotrasa 8250
Cyklotrasa 8250A
Alternativa 8250 Pletený Újezd

Popis
Braškov, Toskánka – Pletený Újezd – Malé Přítočno – Velké
Přítočno – Dolany – Hřebeč – Lidice – Makotřasy
Dolany - Pavlov
Po rekonstrukci žel. trati. č. 120 bude zrušen stávající
železniční přejezd = alternativní vedení trasy po rekonstruci
žel. Trati.

Alternativa pro případ nemožného majetkového vypořádání
Alternativa 8250 účelové komunikace ve Velkém Přítočnu (jsou zde započítány
Velké Přítočno
znovu i části, které jsou dále započítány v doplňcích)
Doplňující trasa Propojení cyklotrasy 8250 a nové žel. stanice na trati č. 120:
Žel. St. Velké
8250 - Velké Přítočno, hřiště - žel. St. Velké Přítočno
Přítočno
Doplňující trasa Návrh propojení cyklotrasy 8250 s ulicí V lukách po obecním
Velké Přítočno ul. V
pozemku mimo stávající účelovou komunikaci
lukách 1
Doplňující trasa Návrh propojení cyklotrasy 8250 s ulicí V lukách po stávající
Velké Přítočno ul. V
účelové komunikaci
lukách 2
Doplňující trasa Vytvoření okruhu okolo rybníka
Dolany
Doplňující trasa Propojení cyklotrasy 8250 a cyklotrasy 0018
Hřebeč

Celková délka

Délka pouze vyznačené
cyklotrasy

Délka rekonstruované
komuikace

10850

7293

3557

2968

1300

1668

732

-

732

1770

1195

575

1144

-

1144

123

-

123

100

-

100

466

-

466

253

-

253
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Makotřasy
300,8 m.n.m.

Lidice (hřbitov)
322 m.n.m.

Na obrázku níže je znázorněn výškový profil navržené cyklotrasy 8250

Hřebeč
361,5 m.n.m.

Hřebeč - Peklov
380 m.n.m.

„pod Peklovem“
367,5 m.n.m.

Dolany
359,5 m.n.m.

Velké Přítočno
375,5 m.n.m.

Malé Přítočno
383,3 m.n.m.

Pletený Újezd
407,6 m.n.m.

Braškov Toskánka
433,8 m.n.m.

Na základě jednání s jednotlivými zástupci obcí byla vybrána cyklotrasa spojující Braškov, Toskánku – Pletený
Újezd – Malé Přítočno – Velké Přítočno – Dolany – Hřebeč – Lidice – Makotřasy. Jedná se o cyklotrasu, která je navržena
takřka všude na stávajících pozemních komunikacích. Jedná se o místní komunikace, účelové komunikace, ale i silnice
III. tř. Některé účelové komunikace je nutné před vyznačením cyklotrasy rekonstruovat. Jedná se zejména o vyježděné
polní cesty, neumožňující bezpečnou a pohodlnou jízdu cyklistům z důvodu stavu povrchu takovéto cesty. Dále je
navržena 1 samostatná stezka pro cyklisty a chodce.
Na základě jednání s Klubem českých turistů, bylo cyklotrase Braškov - Makotřasy přiděleno číslo 8285. Studie
dále obsahuje návrh cyklotrasy Dolany – Pavlov, což je odbočka z cyklotrasy č. 8285 a této cyklotrase bylo přiděleno
číslo 8285A.
Tato studie dále obsahuje návrh doplňkových komunikací pro cyklisty navazujících na navrženou cyklotrasu 8285.
Jedná se např. o návrh propojení cyklotrasy s plánovanou železniční zastávkou na trati č. 120 – Velké Přítočno. Nebo
propojení v obci Hřebeč na cyklotrasu 0018. Všechny navržené úseky jsou dále dopodrobna popsány.
Alternativní vedení trasy 8250 je navrženo z důvodu zajištění celistvosti trasy i za předpokladu nepříznivého
jednání s vlastníky dotčených pozemků, nebo za předpokladu výstavby rekonstrukce železniční trati č. 120. Jedinou
neznámou v návrhu cyklotrasy je, jak bude vypadat okolí Zákolanského potoka v místě plánované přeložky silnice I/61.
Dle územního plánu je podél Zákolanského potoka vedena účelová komunikace, která ale v místě přeložky přechází
Zákolanský potok a ve směru trasy do Dolan je vedena vpravo od potoka. Toto řešení je pro návrh cyklotrasy zbytečně
komplikované, neboť by vyžadovalo navíc mostní objekt a zbytečné závleky ve vedení stezky. Na tomto příkladu je
popsán způsob návrhu cyklotrasy.
Princip návrhu cyklotrasy seřazené podle priority:
• Propojení zamýšlených lokalit + napojení na stávající síť cyklotras
• Vedení cyklotrasy po málo frekventovaných místních komunikacích a účelových
komunikacích
• Vedení cyklotrasy po nové komunikaci pro cyklisty
• Vedení cyklotrasy po silnicích
• Vedení cyklotrasy po pozemcích obcí
• Logické propojení lokalit bez závleků a vyšších nákladů na výstavbu
• Soulad s územním plánem obcí
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6.2 Cyklotrasa 8250 Toskánka – Makotřasy (C1)
6.2.1 Úsek Braškov, Toskánka – Pletený Újezd (úsek C1-1)
Cyklotrasa začíná na cyklostezce u silnice II/118, kudy prochází cyklotrasa 8182. Cyklostezka je označena svislou
dopravní značkou C 9a. Jedná se tedy o stezku se smíšeným pohybem cyklistů a chodců. (Stezka není rozdělena na
oblast pro pohyb chodců a cyklistů). V místě kde je cyklostezka ukončena před mostem přes D6, bude začínat cyklotrasa
8250. Odtud bude cyklotrasa vedena po stávající účelové komunikaci až po napojení na místní obslužnou komunikaci –
ul. Polní. Je vhodné, aby tato účelová komunikace byla vyznačena také svislým dopravním značením C 9a a C9b. Tedy
aby se jednalo o stezku se společným pohybem chodců a cyklistů. Dále tedy bude cyklotrasa vedena ulicí Polní přes
ulici I/6H do ulice 9. Května. Ul. 9. Května je místní obslužnou komunikací a propojuje obce Braškov a Pletený Újezd bez
přerušení souvislé zástavby.
Vyznačení cyklotrasy může proběhnout v tomto úseku pouze za předpokladu souhlasu správce účelové
komunikace podél dálnice D6, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR (v zákresu červeně) a správce místních komunikací,
které jsou ve vlastnictví obce Braškov (v zákresu zeleně).

Obrázek 22 - Zákres do KN úsek C1-1

Náklady na realizaci tohoto úseku budou poměrně nízké. Jedná se pouze o svislé dopravní značení.
o 2x C 9a - Stezka pro chodce a cyklisty společná
o 2x C 9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty společné
o 2x IS 19 a - Směrová tabule pro cyklisty - přímo
o 3x IS 21a - Směrová tabulka pro cyklisty - přímo
o 1x IS 21d - Konec cyklistické trasy
Odhadované náklady na realizaci tohoto úseku označeného ve výkresové části C1-1 jsou cca 51 000 Kč s DPH.

6.2.2 Úsek Pletený Újezd (C1-2)
Od konce předchozího úseku, tedy od Braškova ul. 9. Května pokračuje cyklotrasa dále touto ulicí po místní
obslužné komunikaci až k silnici III. tř. č. 0069 ul. Kladenská. Po této komunikaci pokračuje až do ulice Zahradní a
popisovaný úsek končí na konci zpevněné části místní komunikace. Celý tento úsek je veden po veřejně přístupných
místních komunikacích, nebo po silnici III. tř. Z tohoto důvodu zde není navržena žádná stavební úprava komunikací a
cyklistická doprava bude vedena s motorovým provozem. Cyklotrasa bude vyznačena pouze svislým dopravním
značením.
Alternativní vedení trasy pro zkrácení jízdy po silnici III. tř. by bylo vedení cyklotrasy ul. Sportovní a Sokolovskou.
Ovšem výjezd z ul. Sokolovské a následný šikmý přejezd (cca 35 m) přes silnici III. tř. do ul. Zahradní není v tomto místě
bezpečným. Bezpečnější nám v tomto případě vychází jízda po silnici III. tř. v délce cca 190 m.
K vyznačení cyklotrasy stačí stejně jako v předchozím případě souhlas správce místních komunikací obec Pletený
Újezd (zeleně) a souhlas správce silnice III. tř., kterým je KSÚS Středočeského kraje (červeně).

Obrázek 23 - Zákres do KN úsek C1-2

Náklady na realizaci tohoto úseku opět obsahují pouze náklady na svislé dopravní značení, které se bude
pravděpodobně skládat z:
o 2x IS 21a - Směrová tabulka pro cyklisty – přímo
o 2x IS 21b - Směrová tabulka pro cyklisty – vpravo
o 2x IS 21c - Směrová tabulka pro cyklisty – vlevo
Odhadované náklady na realizaci tohoto úseku označeného C1-2 jsou cca 26 000 Kč s DPH

6.2.3 Úsek Pletený Újezd – Malé Přítočno (C1-3A)
Úsek cyklotrasy začíná na konci asfaltové části místní obslužné komunikace ul. Zahradní. Od tohoto místa je
cyklotrasa vedena na konec katastrálního území po stávající účelové komunikaci – polní cestě, která úrovňově kříží
železniční trať. Železniční přejezd je vybaven světelným signalizačním zařízením. Stávající polní cesta je nezpevněná,
proto pro vedení cyklotrasy navrhujeme komunikaci zpevnit štěrkovým krytem.
Rekonstruovaná cesta leží na pozemcích v majetku obce Pletený Újezd (zeleně), v majetku SŽDC a v majetku
soukromé osoby. Jedná se o pozemek 203/9 (zakreslen červeně). Tento pozemek je dle KN komunikací, avšak
soukromá osoba na něm má zástavní právo smluvní, které velmi komplikuje případné uzavření jakékoli smlouvy
s majitelem pozemku. Velmi problematické bude se tomuto pozemku vyhnout, jelikož stávající účelová komunikace na
tomto pozemku je fyzicky umístěna. Dále pozemky, na které je pravděpodobné, že se zasáhne jsou v majetku obce.
Jedná se o ornou půdu a zastavěnou plochu a nádvoří. Při povolování stavby bude nutné plochy orné půdy vyjmout ze
ZPF. (Tato studie je zaměřená na cyklotrasu a tak neřeší, že by bylo vhodné rekonstruovat účelovou komunikaci po
železniční přejezd v asfaltu a protáhnout tak místní obslužnou komunikaci.)

Obrázek 24 - Zákres do KN úsek C1-3
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Náklady na vybudování tohoto úseku budou již stavebního rázu. Jedná se o vybudování komunikace s náklady na
vyznačení cyklotrasy, náklady na výkup pozemku a také náklady na povolení stavby. Předpokládané náklady na výstavbu
tohoto úseku jsou cca 1 200 000 Kč s DPH.

6.2.4 Úsek Pletený Újezd – Malé Přítočno (C1-3B)
Tento úsek je alternativou k předchozímu úseku. V době proběhlé rekonstrukce žel. Trati č. 120, přestane existovat
úrovňový přejezd přes železniční trať. V tomto místě bude stávající účelová komunikace přerušena. Dle projektu přeložky
žel. trati ale vznikne nová komunikace, která bude vedena podél stávající žel. Trati cca 300 m severněji, kde
mimoúrovňově vykříží novou železniční trať a po druhé straně žel. trati se vrátí zpět na původní účelovou komunikaci.
Úsek začíná stejně jako v předchozím případě na konci asfaltové části místní obslužné komunikace ul. Zahradní.
Odtud je navržena opět rekonstrukce účelové komunikace, ovšem v délce pouze cca 40 m. pak následuje nová
komunikace, která bude vystavěna v rámci přeložky žel. trati č. 120, v délce cca 732 m. Na tento úsek bude opět
navazovat navržená rekonstrukce účelové komunikace. Oproti předchozí variantě (C1-3A) je tedy místo přímého úseku
přes železniční přejezd délky cca 80 m vložena objízdná trasa s mimoúrovňovým křížením délky 732 m.
Pozemky jsou dotčené stejně jako v předchozím případě, pozemek 203/9 je zasažen stejně takřka celý.
Náklady na výstavbu rekonstruované účelové komunikace tak díky výstavbě nové komunikace klesnou cca o
polovinu. Odhadujeme, že náklady na rekonstrukci účelové komunikace v této variantě budou cca 600 000 Kč s DPH.

6.2.5 Úsek Pletený Újezd – Malé Přítočno (C1-4)
Tento úsek začíná na rozhraní katastrálního území Pleteného Újezdu a pokračuje dále po hranici katastrálních
území Malého a Velkého Přítočna. Až do zastavěné části Malého Přítočna, kde je úsek ukončen na hranici asfaltové
místní komunikace – ul. Severní. Celý tento úsek je stávající vyježděná účelová komunikace mezi obhospodařovanými
pozemky. Návrh cyklotrasy v tomto úseku uvažuje rekonstrukci této polní cesty v celé délce.
Stávající účelová komunikace je pozemkově vypořádaná a všude se dle návrhu vejde účelová komunikace š. 3,5
m s krajnicemi 0,25 m. Tedy celková šířka zpevněné části 4,0 m, tak jak je napsáno níže. Ovšem od křižovatky polních
cest cca v polovině úseku až do Malého Přítočna, je pozemek stávající účelové komunikace takřka v šíři 4,0 m. v tomto
místě tedy reálně hrozí, že při rekonstrukci účelové komunikace budou dotčeny pozemky podél stávající cesty a to
zejména příkopem, nebo násypem komunikace (šedá šrafa). Tedy zpevněná část účelové komunikace leží na pozemcích
obcí Malého a Velkého Přítočna. Výjimku tvoří soukromý pozemek v závěru úseku, kde se nachází pozemek č. 364/6
(červeně), ležící jak pod stávající účelovou, tak i pod místní obslužnou komunikací.

Obrázek 26 - Zákres do KN úsek C1-5

Náklady na vyznačení cyklotrasy v tomto úseku jsou pouze za svislé dopravní značení, které zde bude obsahovat
pouze 1x IS 19a a IS 19b. Náklady na vyznačení jsou odhadovány na 9300 Kč s DPH.

6.2.7 Úsek Velké Přítočno (C1-6)
Jedná se o návrh nejprve samostatné cyklostezky podél silnice I/61. Vedení trasy mezi koncem úseku C1-5 a
navazující částí v KÚ Dolany (C1-6, C1-7) je velmi problematickým úsekem z hlediska majetkového vlastnictví. Takřka
všechny pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob.
Nabízí se varianta vedení cyklotrasy po účelové komunikaci pokračující přes silnici I/61 z ulice Severní a dále
z Malého Přítočna podél bezejmenného toku, který vtéká do Zákolanského potoka. Tato účelová komunikace zde však
fyzicky neexistuje, a je zahrnuta do obdělávané půdy. A pozemek účelové komunikace není dostatečně široký na
umístění rekonstruované účelové komunikace. Z tohoto důvodu zde není tato varianta ve studii zanesena.
Samostatná stezka pro pěší a cyklisty navazuje na úsek C1-5 cca v polovině ul. Severní a pokračuje ve směru
k silnici I/61 podél této místní komunikace. Stezka začíná na okraji řady stromů u místní komunikace, které obchází.
Zábor této nové plochy je v orné půdě, a bude nutné pozemek pro tento úsek vykoupit. Pokud výkup nebude umožněn,
nebude možno tuto část realizovat a stezka bude začínat až u silnice I/61. Stezka je odtud vedena dále v místě
stávajícího chodníku, který bude nahrazen stezkou pro cyklisty a chodce. Umístění bude takřka ve stejné poloze, pouze
bude širší. Pokud se nepodaří vykoupit pozemky vlevo podél I/61 až k účelové komunikaci ve Velkém Přítočnu, je možné
cyklostezku umístit i vpravo podél stávající silnice. Zde je pouze jeden vlastník a silnice I/61 by se překonala ve stávající
křižovatce s ulicí Severní. Tato varianta ale také není zpracována, zejména z důvodu nepříznivých rozhledových poměrů
na výjezdu z ulice Severní.
Alternativou k úseku C1-6 a C1-7, je trasa nazvaná C1-X, která je popsaná samostatně a využívá převážně
stávajících komunikací bez nutnosti rekonstrukce či výstavby.
Na následujícím obrázku červeně soukromé pozemky na kterých bude stezka umístěna, oranžově pozemek silnice
I. tř. kterou spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Fialově je znázorněno alternativní umístění cyklostezky v katastru
Malého Přítočna.

Obrázek 25 - Zákres do KN úsek C1-4

Náklady na tento úsek obsahují náklady na vyznačení cyklotrasy, náklady na rekonstrukci komunikace, náklady
na povolení stavby a výkup pozemků. Celkové odhadované náklady na tento úsek jsou cca 5 700 000 Kč s DPH.

6.2.6 Úsek Malé Přítočno (C1-5)
Tímto kratičkým úsekem délky 62 m je cyklotrasa vedená po stávající místní obslužné komunikaci ul. Severní.
Úsek navazuje na rekonstruovanou polní cestu a končí u navržené cyklostezky cca v polovině ul. Severní. Na cyklostezku
v navazujícím úseku je možné najet i v křižovatce ul. Severní se silnicí I/61. Pokud by tedy nebylo možné vykoupit
pozemek 307/30 podél místní komunikace, pak by bylo nutné tento úsek cyklotrasy prodloužit až k silnici I/61.
Pozemkově je místní komunikace částečně v soukromém vlastnictví (červeně) a částečně v obecním vlastnictví
(zeleně). Vzhledem k tomu, že po této komunikaci bude vedena pouze cyklotrasa bez stavebních úprav, a dokonce se
zde nepředpokládá ani umístění dopravního značení na soukromých pozemcích, tak není nutné majetkové vypořádání
pro potřebu cyklotrasy řešit.

Obrázek 27 - Zákres do KN úsek C1-6
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Náklady na vybudování stezky jsou jak stavební, tak na vyznačení cyklostezky a stejně tak na výkup pozemků.
Odhadované náklady jsou 1 700 000 Kč s DPH.

6.2.8 Úsek Velké Přítočno (C1-7)
Úsek začíná u silnice I/61 a je veden po stávající polní cestě přes Zákolanský potok. Celá účelová komunikace je
v tomto úseku navržena k rekonstrukci, jelikož povrch vozovky není nijak zpevněna - jedná se pouze o vyježděnou cestu.
Navrhovaná konstrukce obsahuje asfaltový povrch.
Rekonstrukce stávající účelové komunikace bude opět problémovým úsekem, neboť se jedná z větší části o
soukromé pozemky s různými majiteli. Tato účelová komunikace je vedena za hranou regionálního biokoridoru, takže
biokoridor není dotčen do doby, než se cesta začne stáčet kolmo k Zákolanskému potoku, který překonává po stávajícím
mostku. Stávající pozemek účelové komunikace také není dostatečně široký na to, aby pojmul celou komunikaci i se
zářezovými svahy, či příkopem. Místy nepojme ani zpevněnou část komunikace. Na následujícím obrázku je červeně
vyznačen pozemek ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, zeleně ve vlastnictví obce Velké Přítočno a červeně jsou
dotčené soukromé pozemky.

6.2.10 Úsek Dolany (C1-9)
Jedná se o nově budovaný úsek cyklostezky podél zákolanského potoka. Cyklostezka bude stejně jako
v předchozím případě vyznačena svislou dopravní značkou C9, tedy společná stezka pro cyklisty a chodce. Jedná se o
úsek délky 647 m, který oproti územnímu plánu zůstává celý na severní straně Zákolanského potoka. Pakliže bude nutné
dodržet trasu účelové komunikace z územního plánu, tak bude nutné vybudovat nový most přes zákolanský potok a dále
vést cyklotrasu ke hřišti v obci Dolany po jižní straně Zákolanského potoka. Vzhledem k tomu, že se celý úsek nachází
uvnitř biokoridoru, volíme pro celý úsek severní stranu Zákolanského potoka bez mostu.
Celý úsek se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Dolany (zeleně). V závěru, v místě, kde se již nachází místní
komunikace, hrozí zásah na soukromé pozemky, které jsou pod místní komunikací (červeně)

Obrázek 30 - Zákres do KN úsek C1-9

Náklady na vybudování tohoto úseku stejně jako v předchozích případech se stavbou, značením a povolením
odhadujeme na 4 400 000 Kč s DPH.

6.2.11 Úsek Dolany (C1-10)
Obrázek 28 - Zákres do KN úsek C1-7

Odhadované náklady na tento úsek, včetně nákladů na stavbu, vyznačení, výkup pozemků, či povolení jsou cca
3 200 000 Kč s DPH.

Jedná se o úsek cyklotrasy vedené nejprve po místní komunikaci k silnici 10138, po které dále pokračuje k silnici
00716. V křižovatce těchto silnic cyklotrasa dále pokračuje po místní komunikaci a následně účelové komunikaci až na
hranici katastrálního území s obcemi Hřebeč a Lidice. Cyklotrasa bude vyznačena na komunikacích ve vlastnictví obce
Dolany (zeleně) a také na silnici III. tř, jejíž správcem je KSÚS Středočeského kraje (oranžově).

6.2.9 Úsek Velké Přítočno (C1-8)
Jedná se o krátký úsek podél Zákolanského potoka od účelové komunikace po hranici katastrálního území Velkého
Přítočna a Dolan. Úsek se nachází uvnitř regionálního biokoridoru. Tento úsek i navazující úsek C1-9 doporučujeme
vytvořit jako samostatnou stezku pro cyklisty a chodce s asfaltovým povrchem.
Pozemkově se stezka nachází celá na soukromém pozemku. Tento pozemek musí být vykoupen v každém
případě, i kdyby se místo úseku C1-6 a C1-7 realizovala alternativa C1-X. Opět existuje varianta vedení stezky po jižní
straně Zákolanského potoka, ovšem zde se také nachází soukromé pozemky.

Obrázek 31 - Zákres do KN úsek C1-10

Cyklotrasa bude vyznačena pouze svislým dopravním značením:
o 2x IS 19 a - Směrová tabule pro cyklisty - přímo
o 2x IS 21a - Směrová tabulka pro cyklisty - přímo
o 2x IS 21b - Směrová tabulka pro cyklisty – vlevo
o 2x IS 21c - Směrová tabulka pro cyklisty – vpravo
Odhadované náklady na vyznačení tohoto úseku jsou cca 37 000 Kč s DPH.

6.2.12 Úsek Dolany-Hřebeč (C1-11)

Obrázek 29 - Zákres do KN úsek C1-8

Jedná se o krátké napojení na cestu v KÚ Hřebeč. Tato část účelové komunikace je určena k rekonstrukci, neboť
stávající polní cesta je pouze vyježděná a to krajem pole, mnohdy na jiném místě, než je pozemkově umístěna. Vzhledem
k poměrně velkému podélnému sklonu doporučujeme účelovou komunikaci vytvořit s asfaltovým krytem.
Úsek leží celý na pozemku obce Dolany.

Odhadované náklady na vybudování této stezky jsou opět kompletně i s povolením stavby ve výši cca 850 000
Kč.
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Cyklotrasa zde bude vyznačena pouze svislým dopravním značením:
o 2x IS 19 a - Směrová tabule pro cyklisty - přímo
o 2x IS 21a - Směrová tabulka pro cyklisty - přímo
o 1x IS 21b - Směrová tabulka pro cyklisty – vlevo
o 1x IS 21c - Směrová tabulka pro cyklisty – vpravo
Odhadované náklady na vyznačení cyklotrasy jsou 26 000 Kč s DPH.

6.2.15 Úsek Hřebeč, Peklov (C1-14)
Obrázek 32 - Zákres do KN úsek C1-11

Náklady na vybudování tohoto úseku včetně povolení odhadujeme na cca 325 000 Kč s DPH

6.2.13 Úsek Dolany – Hřebeč (C1-12)

Jedná se o úsek navazující na účelovou komunikaci procházející Peklovem. Tento úsek účelové komunikace není
zpevněn a je navržen ke zpevnění štěrkovým krytem. Jedná se o stávající komunikaci, která je umístěna na dostatečně
širokém pozemku, který je celý ve vlastnictví HDU s.r.o. V tomto úseku bude nutné zajistit smluvní vztah mezi investorem
akce a vlastníkem komunikace.
Náklady na vybudování této komunikace, včetně projektu, povolení a samotnou stavbu komunikace jsou
odhadnuty na 1 000 000 Kč s DPH.

Jedná se o úsek polní cesty stejné jako v předchozím případě, pouze se nachází v katastrálním území Hřebče.
Jedná se o polní cestu – účelovou komunikaci, pro kterou ovšem není v katastrální mapě vyhrazen dostatečně široký
koridor. S největší pravděpodobností budou zasaženy všechny pozemky v KÚ Hřebče podél cesty v rozsahu cca 1-2 m
podél hranice cesty.
V zákresu je zeleně zakreslen pozemek ve vlastnictví obce Hřebeč, oranžově pozemek ve vlastnictví KDU s.r.o.
a červenou šrafou předpokládaný zábor v soukromých pozemcích.

Obrázek 35 - Zákres do KN úsek C1-14

6.2.16 Úsek Hřebeč - Lidice (C1-15)
Obrázek 33 - Zákres do KN úsek C1-12

Náklady na vybudování komunikace včetně povolení odhadujeme na 1 600 000 Kč s DPH.

6.2.14 Úsek Hřebeč, Peklov (C1-13)

Tento úsek je pouze značenou cyklotrasou v celkové délce 2300 m. Jedná se o cyklotrasu vedenou po stávající
štěrkové účelové komunikaci, následně je cyklotrasa vedena podél hřiště po místní obslužné komunikaci, ulici Lípové.
Dále přechází silnici III. tř. a pokračuje dále ulicí Lípovou a dále Javorovou, kde se odpojuje na účelovou komunikaci.
Tato účelová komunikace je ukončena na hranici katastrálního území. Celá cyklotrasa je vedena po pozemcích obce
Hřebeč. Pouze v jednom místě, trasy křižuje silnici III. tř. Ovšem zde nebude nutné umístit žádné značení a tedy souhlas
správce není nutný.

Úsekem je cyklotrasa vedená po stávající účelové komunikaci, která prochází Hřebčí Peklovem. Pozemek na
kterém cyklotrasa bude vyznačena je soukromý ve vlastnictví HDU s.r.o.. K vyznačení trasy bude nutné získat souhlas
vlastníka komunikace. V rámci této studie nenavrhujeme rekonstrukci stávajících zpevněných komunikací. Konkrétně
v tomto případě by bylo vhodné opravit alespoň výtluky, nacházející se v asfaltové vozovce, aby byla komunikace
bezpečná pro zvýšenou cyklistickou dopravu.

Obrázek 36 - Zákres do KN úsek C1-15

Cyklotrasa zde bude vyznačena pouze svislým dopravním značením:
o 2x IS 19 a - Směrová tabule pro cyklisty - přímo
o 2x IS 21a - Směrová tabulka pro cyklisty - přímo
o 2x IS 21b - Směrová tabulka pro cyklisty – vlevo
o 2x IS 21c - Směrová tabulka pro cyklisty – vpravo
Odhadované náklady na vyznačení cyklotrasy jsou 36 000 Kč s DPH
Obrázek 34 - Zákres do KN úsek C1-13
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6.2.17 Úsek Hřebeč – Lidice (C1-16)
Jedná se o úsek, kde je nejprve nutné vybudovat zpevněnou účelovou komunikaci – v tomto případě se štěrkovým
krytem. Ve stávajícím stavu se zde nachází vyježděná cesta. Komunikace leží na dostatečně širokém pozemku, ovšem
ne v celé délce. Na hranici s KÚ Hřebeč se nachází úsek délky cca 14 m, který leží na soukromém pozemku. Zbytek
úseku leží na pozemku obce Lidice. Úsek propojuje stávající účelovou komunikaci v KÚ Hřebeč a další účelovou
komunikaci s asfaltovým krytem směřující k silnici III/00711.

Obrázek 39 - Zákres do KN úsek C1-18
Obrázek 37 - Zákres do KN úsek C1-16

Náklady na vybudování tohoto úseku odhadujeme na 5 800 000 Kč s DPH

6.2.18 Úsek Lidice – Makotřasy (C1-17)
Předposlední úsek na cyklotrase je veden z nově budované účelové komunikace v předchozím úseku. Jedná se
o pouze o cyklotrasu vedenou na stávající účelové komunikaci a následně po silnici III/00711 ve směru do Makotřas.
Trasa je vedena nejprve po pozemku obce Lidice a následně po silnici III tř., kterou spravuje KSÚS Středočeského
kraje. Délka tohoto úseku je 819 m.

Vyznačení cyklotrasy bude obsahovat:
o 1x IS 19 a - Směrová tabule pro cyklisty - přímo
o 6x IS 21a - Směrová tabulka pro cyklisty - přímo
o 1x IS 21d - Konec cyklistické trasy
Odhad nákladů na vyznačení tohoto úseku tvoří cca 35 000 Kč s DPH

6.3 Alternativní vedení cyklotrasy 8250 (C1-X)
Ačkoli již jeden alternativní úsek byl popsán: C1-3B, tak tato kapitola se bude zabývat možností vedení trasy méně
komplikovanými místy z hlediska vlastnictví pozemků. U úseku C1-3B v Pleteném Újezdu se jedná o nutnou změnu trasy
v době výstavby přeložky žel. trati č. 120, kdežto následující varianty umožňují zachovat ucelenost cyklotrasy za cenu
delší, či méně uživatelsky příjemné trasy.
Alternativní vedení cyklotrasy má za úkol vyhnout se v nejvyšší možné míře soukromým pozemků v KÚ Velkého
Přítočna. Pro tento účel je zvolena trasa, která se úplně vyhýbá Malému Přítočnu.
Pro vedení trasy je využit úsek C3-1, který bude popsán samostatně, stejně tak úsek C4. Zbylé úseky C1-X1, C1X2, C1-X3 jsou popsány níže.
Legenda
Cyklotrasa 8250
Nahrazené/rušené vedení cyklotrasy 8250
Alternativní vedení cyklotrasy 8250
Doplňkový úsek C3
Doplňkový úsek C4

Obrázek 38 - Zákres do KN úsek C1-17

Náklady na vyznačení cyklotrasy svislými dopravními značkami obsahují:
o 1x IS 19 b - Směrová tabule pro cyklisty – vlevo
o 1x IS 19 c - Směrová tabule pro cyklisty - vpravo
o 1x IS 21b - Směrová tabulka pro cyklisty – vlevo
o 1x IS 21c - Směrová tabulka pro cyklisty – vpravo
Náklady odhadujeme na 18 000 Kč s DPH

6.2.19 Úsek Makotřasy (C1-18)
Jedná se o závěrečný úsek cyklotrasy, která je ukončena v obci Makotřasy. Jedná se o vyznačení cyklotrasy na
stávající silnici III. tř. v délce 970 m. celá cyklotrasa je vyznačena na pozemku, který spravuje KSÚS Středočeského
kraje.

Obrázek 40 - Zákres úseku C1-X
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6.3.1 Alternativní úsek C1-X1
Úsek cyklotrasy navazuje na úsek rekonstruované účelové komunikace, která je zahrnuta mezi doplňkovými úseky
k cyklotrase značené C1. úsek je veden po stávající místní obslužné komunikaci ul. Školní, následně krátký úsek po
silnici I/61 a dále ul. U rybníka. Jedná se o úsek, který bude vyznačen pouze svislým dopravním značením a zároveň
se jedná o úsek který částečně leží na soukromém pozemku (červeně) a částečně na pozemku vodní plochy (modře).
Dále je dotčena silnice I. Třídy, kterou spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (oranžově) a místní komunikace ve
vlastnictví obce Velké Přítočno (zeleně).

Obrázek 42 - Zákres do KN úsek C1-X2

Náklady na vybudování tohoto úseku štěrkové stezky š. 2 m odhadujeme včetně projektu, povolení stavby, výkupu
pozemků na cca 825 000 Kč s DPH

6.3.3 Alternativní úsek C1-X3
Jedná se opět pouze o cyklotrasu značenou na stávajících místních a účelových komunikacích a také na silnicích
III. tř.. Dotčeny jsou tedy pozemky jak ve vlastnictví obce Velké Přítočno (zeleně), tak pozemky, které spravuje KSÚS
Středočeského kraje (oranžově) a také pozemek ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (fialově). Svislé značení
cyklotrasy bude umístěno pouze na pozemku obce a KSÚS.

Obrázek 41 - Zákres do KN úsek C1-X1

Náklady na vyznačení tohoto úseku cyklotrasy odhadujeme na cca 27 000 Kč s DPH

6.3.2 Alternativní úsek C1-X2
Jedná se o úsek, kde se ve stávajícím stavu nachází pěšina vedená po břehu rybníka a dále mezi ploty na místní
komunikaci ul. U studánky. Největší komplikací tohoto úseku je, že celá část podél rybníka je umístěna na soukromém
pozemku (zakresleno červeně), nebo na pozemku vodní plochy (modře). Z tohoto důvodu očekáváme potíže jak
s výkupem pozemků, tak s umístěním stezky pro chodce a cyklisty na pozemek vodní plochy. Jelikož se jedná o
alternativu, k problémovým úsekům z hlediska vlastnictví pozemků, domníváme se, že by tato alternativa měla být řešena
bez dalších problémových částí. Proto doporučujeme vést cyklotrasu po silnici I/61 až k silnici 10138 – ul. Dolanské.
V případě problémů při výkupu pozemků, či umístění stezky doporučujeme tento úsek C1-X2 vůbec neřešit. Nehledě na
to, že se v místě nachází stromořadí, které umístění stezky bude komplikovat. Předpokládáme, že se sem vejde
maximálně stezka šíře 2 m, spíše ještě méně. Dalším problémem je územní plán obce, který je v rozporu s tímto
záměrem.
Obrázek 43 - Zákres do KN úsek C1-X3

Náklady na vyznačení tohoto úseku cyklotrasy odhadujeme na cca 54 000 Kč s DPH.
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6.4 Alternativní vedení cyklotrasy C1-9
Vzhledem k nesouladu vedení trasy C1-9 podél Zákolanského potoka s územním plánem obce Dolany, uvádíme
zde i alternativu k této trase. Důvodem pro zapracování této trasy do studie je i fakt, že plánovaná přeložka silnice I/61
pracuje pravděpodobně také s územním plánem obce a tedy předpokládá, že komunikace povede po jižní straně
Zákolanského potoka. Tato varianta předpokládá navíc výstavbu trojice mostů / lávek. Jeden bude postaven přes
zákolanský potok a druhý přes bezejmenný potok přitékající od Malého Přítočna a poslední přes bezpečnostní přepad
rybníka. Dále Varianta počítá s výstavbou úseku, který je zde ve studii popsán jako doplňující úsek k cyklotrase C1 a to
C5. Úsek C5 je popsán samostatně.

6.5 Doplňková cyklotrasa 8250A Dolany – Pavlov (C2)
Jedná se o samostatnou cyklotrasu, které díky její délce již bylo přiděleno samostatné číslo a to 8250A. Jedná se
o odbočku z navrhované cyklotrasy 8250. Cyklotrasa je vedena od obecního úřadu Dolany po silnici III/00716 až
k účelové komunikaci na okraji obce, odkud je vedena po této účelové komunikaci až k silnici I/6J v obci Pavlov. Dále je
ulicí zahradní vedena po místní obslužné komunikaci až k nádraží ČD, kde je cyklotrasa ukončena.

Legenda
Cyklotrasa 8250
Nahrazené/rušené vedení cyklotrasy 8250
Alternativní vedení cyklotrasy 8250
Doplňkový úsek C5

Obrázek 44 - Zákres alternativního úseku C1-9

Úsek cyklotrasy přechází Zákolanský potok pomocí nové lávky/mostu pro cyklisty a chodce. Zákolanský potok je
ve správě Povodí Vltavy s.p.(oranžově). Na jižní straně Zákolanského potoka je cyklotrasa vedena po nové asfaltové
stezce, která bude umístěna na dostatečně širokém pozemku obce Dolany (zeleně) a to až po napojení na doplňkový
úsek C5. Dále bude dotčen pozemek bezejmenného potoka, jehož pozemek má ve správě Státní pozemkový úřad.
(fialově)
Legenda
Cyklotrasa 8250A (pouze vyznačení)
Cyklotrasa 8250A (rekonstrukce kom.)
Obrázek 46 - Zákres úseku C2

6.5.1 Úsek Dolany (C2-1)
Tento úsek cyklotrasy 8250A začíná v křižovatce stávajících silnici III. třídy č. 00716 a 10138. Jedná se o úsek,
který je pouze vyznačen svislým dopravním značením a je celý veden po silnici III/00716. V průběžné trase cyklotrasy
8250 bude na tuto „odbočnou“ cyklotrasu odkazovat dopravní značení s označením směru „Pavlov“. Celá trasa v tomto
úseku se nachází na pozemku ve správě KSÚS Středočeského kraje.

Obrázek 45 - Zákres do KN úsek C1-9 (alternativní vedení)

Náklady na vybudování tohoto úseku po napojení na úsek C5 i s dvojicí lávek (tedy pouze úsek v souběhu se
Zákolanským potokem) odhadujeme ve výši 2 900 000 Kč s DPH.
Obrázek 47 - Zákres do KN úsek C2-1
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Náklady na vybudování tohoto úseku budou obsahovat pouze vyznačení cyklotrasy svislými dopravními značkami.
Odhadované náklady jsou cca 45 000 Kč s DPH.

a dálnic ČR (fialově) a ve správě KSÚS středočeského kraje (oranžově) a dále ve správě Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových (modře).

6.5.2 Úsek Dolany – Hostouň (C2-2)
Jedná se o úsek stávající účelové komunikace – polní cesty, která je pouze vyježděna okrajem pole. Za
nepříznivých klimatických podmínek je cesta pro cyklisty nesjízdná. Pro vyznačení cyklotrasy je nutné provést
rekonstrukci této polní cesty. Z důvodu zásahu do několika katastrálních území je tato komunikace rozdělena do několika
úseků, právě podle KÚ. Komunikace je místěna na dostatečně širokém pozemku ve vlastnictví obce Dolany (zeleně),
kde pouze při napojení na silnici III/00716 hrozí zásah na soukromý pozemek (červená šrafa)

Obrázek 51 - Zákres do KN úsek C2-7

U této varianty uvažujeme pouze náklady na vyznačení cyklotrasy s tím, že značení bude umístěno na pozemcích, na
kterých to bude reálné. Odhadované náklady jsou cca 32 000 Kč s DPH.
Obrázek 48 - Zákres do KN úsek C2-2

Náklady na vybudování tohoto úseku odhadujeme na cca 5 400 000 Kč s DPH. Cena obsahuje projekt i povolení
stavby.

6.5.3 Úsek Hostouň (C2-3 a C2-5)
Jedná se o 2 úseky stávající účelové komunikace stejně jako v předchozím případě. Pozemkově se cesty nachází
na dostatečně širokých pozemcích ve vlastnictví obce Hostouň. Jedná se o dva úseky, které jsou přerušeny krátkým
úsekem v KÚ Pavlov.

Obrázek 49 - Zákres do KN úsek C2-3 a C2-5

Náklady na vybudování těchto úseků v celkové délce 588 m odhadujeme na cca 4 350 000 Kč s DPH. Cena
obsahuje projekt i povolení stavby.

6.5.4 Úsek Hostouň – Pavlov (C2-4 a C2-6)
Jedná se o 2 úseky stejné účelové komunikace jako v předchozích dvou případech. Komunikace opět leží na
dostatečně širokém pozemku, ovšem oproti předchozím případům jsou oba pozemky ve vlastnictví soukromých osob.
Kde navíc každý z obou pozemků má několik vlastníků. Rekonstrukci těchto částí tak bude muset nejdříve předcházet
jednání s vlastníky pozemků.

Obrázek 50 - Zákres do KN úsek C2-4 a 2-6

Náklady na rekonstrukci tohoto úseku, včetně nákladů na výkup pozemků a pod, odhadujeme ve výši cca
1 850 000 Kč s DPH.

6.5.5 Úsek Pavlov (C2-7)
Závěrečný úsek cyklotrasy 8250A, který je zpočátku veden po účelové komunikaci v relativně dobrém stavu a dále
přes silnici I. tř. č. 6J po místní obslužné komunikaci a dále po silnici III. tř. č. 0067 k místní železniční stanici.
Jedná se pouze o vyznačení cyklotrasy na komunikacích bez navrhovaných úprav. Cyklotrasa se nachází jak na
soukromých pozemcích (červeně), tak na pozemcích obce Pavlov (zeleně). Dále na pozemku ve správě Ředitelství silnic
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6.6 Doplňující komunikace pro cyklisty Velké Přítočno – Velké Přítočno žst.
(C3)
Doplňující úsek k cyklotrase 8250, skládající se ze 2 úseků. První část C3-1 odbočuje z cyklotrasy 8250 mezi
Pleteným Újezdem a Malým Přítočnem a napojuje se na místní komunikaci ul. Školní ve Velkém Přítočnu. Tento první
úsek je zároveň úsekem, po kterém může být alternativně vedena cyklotrasa 8250. Druhý úsek uvažuje výstavbu
železniční stanice Velké Přítočno. Cyklotrasa bude částečně vedena po původním kolejovém svršku žel. trati č. 120.

Obrázek 54 - Zákres do KN úsek C3-2

Náklady na vybudování tohoto úseku odhadujeme cca 5 550 000 Kč s DPH
Legenda
Doplňkový úsek Velké Přítočno

Obrázek 52 - Zákres úseku C3

6.6.1 Úsek Malé Přítočno – Velké Přítočno (C3-1)
Tento úsek leží na stávající polní cestě, která je navržena k rekonstrukci – k vytvoření krytu se štěrkovým ložem.
Jedná se o úsek, který odbočuje z polní cesty, po které je navržena cyklotrasa 8250 a vede po další polní cestě
k místnímu fotbalovému hřišti a u něj se napojuje na místní obslužnou komunikaci ul. Školní. Pozemkově je účelová
komunikace umístěna na dostatečně širokém pozemku ve vlastnictví obce Velké Přítočno.

Obrázek 53 - Zákres do KN úsek C3-1

Náklady na vybudování tohoto úseku cyklotrasy odhadujeme ve výši cca 1 900 000 Kč s DPH.

6.6.2 Úsek Velké Přítočno – Velké Přítočno žst. (C3-2)
Tento úsek leží na stávající polní cestě, která je určena k rekonstrukci – k vytvoření krytu se štěrkovým ložem,
stejně jako v předchozím případě. Oproti předchozímu případu se ovšem polní cesta nenachází pouze na obecních
pozemcích (zeleně), ale také na soukromých pozemcích (červeně). Pro minimalizaci zásahů do soukromých pozemků
uvažujeme se stavbou rekonstrukce žel. trati č. 120. Tím bude moci být vedena trasa po původním kolejovém svršku.
(fialově) Pozemek je nyní ve správě Správa železniční dopravní cesty s.p..
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6.7 Doplňující úsek Velké Přítočno V Lukách (C4)
Jedná se o doplňující úsek k navržené cyklotrase 8250, po kterém ale může také být alternativně vedena v případě
potřeby vyhnout se úseku ve Velkém Přítočnu C1-6,C1-7. Jedná se o 1 úsek, který propojuje místní obslužnou
komunikaci ul. V lukách a navrženou cyklostezku podél Zákolanského potoka. Tento úsek je navržen ve dvou variantách.
Jedna varianta je vedena po stávající účelové komunikaci, která je ve vlastnictví soukromých osob. Druhá varianta je
vedena po pozemku obce Velké Přítočno.
Legenda
Doplňková komunikace C4-A
Doplňková komunikace C4-B

Obrázek 57 - Zákres do KN úsek C4-B

Náklady na vybudování tohoto úseku odhadujeme cca 1 150 000 s DPH.

Obrázek 55 - Zákres úseku C4

6.7.1 Doplňující úsek Velké Přítočno V Lukách (C4-A)
Jedná se o úsek propojující stávající zpevněnou komunikaci ul. V lukách a navrženou asfaltovou cyklostezku.
Vzhledem k velkým podélným sklonům doporučujeme provést kryt vozovky rovněž z asfaltu. Tato varianta vedení úseku
C4 je vedena po pozemku obce Velké Přítočno až k Zákolanskému potoku. Ve stávajícím stavu se zde fyzicky nenachází
komunikace, ačkoliv zde pozemkově existuje. Podél Zákolanského potoka však je dotčen stávající soukromé pozemek,
kterému se není možné vyhnout. Ovšem oproti variantě B je zde dotčeno mnohem méně soukromých pozemků. Zeleně
jsou tedy zakresleny pozemky obecní, a červeně je zakreslen soukromý pozemek stávající účelové komunikace.

Obrázek 56 - Zákres do KN úsek C4-A

Náklady výstavby této části jsou odhadnuty ve výši 1 000 000 Kč s DPH.

6.7.2 Doplňující úsek Velké Přítočno V Lukách (C4-B)
Tento doplňující úsek je alternativou k předchozímu úseku. Na rozdíl od předchozího je veden po stávající účelové
komunikaci, která je převážně v soukromém vlastnictví různých majitelů. Účelovou komunikaci doporučujeme vzhledem
k podélnému sklonu rekonstruovat opět s asfaltovým krytem. V zákresu jsou opět červeně soukromé pozemky a červeně
pozemky obce Velké Přítočno.
Zakázka

STUDIE CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Jméno přílohy

TEXTOVÁ ČÁST

Strana

Příloha

28/45

A

6.8 Doplňující úsek Dolany (C5)
Jedná se o doplňující úsek kolem rybníka v obci Dolany. Návrh předpokládá s rekonstrukcí stávající účelové
komunikace (C5-1) a s výstavbou samostatné stezky (C5-2). Takřka celý úsek může být alternativním vedením cyklotrasy
8250, pakliže dojde k výstavbě alternativního úseku C1-9.
Legenda
Doplňková komunikace C5-1
Doplňková komunikace C5-2

Obrázek 58 - Zákres úseku C5
Obrázek 60 - Zákres do KN úsek C5-2

Doplňující úseky mají vytvářet okruh kolem rybníka a místního hřiště. Pakliže by nemělo dojít k vybudování úseku
C1-9 vedeného na severní straně Zákolanského potoka, musí dojít alespoň k výstavbě její části a to mezi C5-1 a C5-2,
tak aby byl vytvořen okruh. Návrh předpokládá výstavbu dvojice lávek, v každém dílčím úseku jednu. Kryt celého okruhu
je navržen z asfaltu.

Náklady výstavby této části jsou odhadnuty ve výši 1 150 000 s DPH.

6.8.1 Úsek Dolany - rybník (C5-1)
V místě se nachází stávající účelová komunikace tvořená štěrkovým krytem. Komunikace je přerušena
bezpečnostním přepadem rybníka, který je vydlážděn. Návrh v tomto úseku předpokládá výstavbu lávky umožňující
bezpečný pohyb po navrženém úseku nejen cyklistům, ale i chodcům. Komunikace je umístěna na pozemku obce
Dolany. Při rekonstrukci reálně hrozí, že bude dotčen soukromý pozemek podél účelové komunikace (červeně).

Obrázek 59 - Zákres do KN úsek C5-1

Náklady výstavby této části jsou odhadnuty ve výši 1 750 000 Kč s DPH

6.8.2 Úsek Dolany – Hřiště (C5-2)
Tento úsek navazuje na předchozí úsek a je veden kolmo na Zákolanský potok, který překoná pomocí lávky a za
potokem se napojí na úsek cyklostezky C1-9. Předpokládá se, že kryt bude tvořit asfalt a že se bude jednat o
samostatnou stezku. Komunikace je umístěna na pozemcích obce Dolany (zeleně) a mostkem překonává pozemek ve
správě Povodí Vltavy s.p.(oranžově).
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6.9 Doplňující úsek Hřebeč (C6)

6.10 Přesun stávající cyklotrasy 0018

Doplňující úsek v obci Hřebeč má za cíl propojit stávající cyklotrasu 0018 vedenou na silnici III. tř. č. 00716.
navrhovaný úsek je veden po stávající účelové komunikaci a začíná u navržené cyklotrasy 8250 na křižovatce účelových
komunikací mezi Peklovem a Hřebčí. Vzhledem k podélným sklonům doporučujeme kryt účelové komunikace řešit
z asfaltu. Pozemek účelové komunikace není dostatečně široký, aby pojmul rekonstruovanou účelovou komunikaci.
Proto bude nutné zasáhnout na soukromé pozemky podél účelové komunikace a to částečně i v místě, kde se účelová
komunikace přibližuje zástavbě. Mezi domy je účelové komunikace vedena ve stávající šíři a bude taktéž tvořena
asfaltovým krytem.

Stávající cyklotrasa 0018 vedená mezi Hřebčí a Lidicemi po silnici III třídy, může být přesunuta na již vybudovanou
cyklostezku vedenou z Hřebče podél Lidického potoka a dále mezi obhospodařovanými pozemky k fotbalovému hřišti
v Lidicích. Cyklotrasa bude dále vedena po silnici III. tř. 00714 zpět na původní vedení cyklotrasy 0018 do ul. 10. června
1942.
Legenda
Nové vedení cyklotrasy 0018
Cyklotrasa 0018

Legenda
Doplňkový úsek Hřebeč

Obrázek 61 - Zákres úseku C6

Stávající komunikace je mezi zástavbou tvořena štěrkem, výše nad obcí se jedná o vyježděnou polní cestu.
V zákresu níže jsou pozemky obce Hřebeč zakresleny zeleně a pozemky soukromé červeně. Dotčený pozemek ve
správě KSÚS Středočeského kraje je zobrazen oranžově.
Obrázek 63 - Zákres přesunu cykotrasy 0018

Přesun cyklotrasy bude vyžadovat odstranění stávajícího svislého dopravního značení vyznačující původní trasu.
Naopak v místě nové trasy bude nutné cyklotrasu dovyznačit.
Náklady na tento úsek odhadujeme ve výši cca 45 000 Kč.

Obrázek 62 - Zákres do KN úsek C6

Náklady výstavby této části jsou odhadnuty ve výši 1 800 000 Kč s DPH.
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7

7.1.2 Cyklotrasa 8250A (C2)

SOUHRNY

V této kapitole uvádíme přehledně souhrny navržených úprav. Jednak se jedná o nákladové souhrny. Tyto náklady
odhadnuté na základě zkušeností, jsou mírně nadhodnoceny. Výsledná cena realizace by měla být rovna, nebo nižší,
než cena zde uváděná. Dále je v této kapitole souhrn realizovatelnosti, tedy etapizace úseků. V této kapitole také
uvádíme seznamy dotčených pozemků. U pozemků v soukromém vlastnictví uvádíme i předpokládaný zábor půdy.

7.1 Nákladové souhrny
7.1.1 Cyklotrasa 8250 (C1)
Cyklotrasa 8250 - dělení dle úseků
Typ
Délka úseku

Úsek
C1-1 Cyklotrasa 8250 KÚ Braškov
C1-2 Cyklotrasa 8250 KÚ Pletený Újezd
C1-3A Cyklotrasa 8250 KÚ Pletený Újezd
C1-4 Cyklotrasa 8250 KÚ Malé a Velké Přítočno
C1-5 Cyklotrasa 8250 KÚ Malé Přítočno
C1-6 Cyklotrasa 8250 KÚ Velké Přítočno
C1-7 Cyklotrasa 8250 KÚ Velké Přítočno
C1-8 Cyklotrasa 8250 KÚ Velké Přítočno
C1-9 Cyklotrasa 8250 KÚ Dolany
C1-10 Cyklotrasa 8250 KÚ Dolany
C1-11 Cyklotrasa 8250 KÚ Dolany
C1-12 Cyklotrasa 8250 KÚ Hřebeč
C1-13 Cyklotrasa 8250 KÚ Hřebeč
C1-14 Cyklotrasa 8250 KÚ Hřebeč
C1-15 Cyklotrasa 8250 KÚ Hřebeč
C1-16 Cyklotrasa 8250 KÚ Lidice
C1-17 Cyklotrasa 8250 KÚ Lidice
C1-18 Cyklotrasa 8250 KÚ Makotřasy

Značení
Značení
Rekonstrukce štěrk
Rekonstrukce štěrk
Značení
Rekonstrukce asfalt
Rekonstrukce asfalt
Rekonstrukce asfalt
Rekonstrukce asfalt
Značení
Rekonstrukce asfalt
Rekonstrukce asfalt
Značení
Rekonstrukce štěrk
Značení
Rekonstrukce štěrk
Značení
Značení

435 m
932 m
176 m
865 m
62 m
209 m
280 m
91 m
704 m
1129 m
33 m
152 m
638 m
153 m
2307 m
894 m
820 m
970 m
10850 m
7293 m
3557 m
2088 m
1469 m

Celkově cyklotrasa 8250
Celkově délka pouze vyznačení
Celkově rekonstruované/nové komunikace
Z toho štěrkové komunikace
Z toho asfaltové komunikace

Cyklotrasa 8250 - dělení dle KÚ
Typ
Délka úseku

Úsek
KÚ Braškov

Celkem
Značení

KÚ Pletený Újezd

Celkem
Značení
Rekonstrukce štěrk

KÚ Malé Přítočno

Celkem
Rekonstrukce štěrk (1/2)
Značení
Celkem
Rekonstrukce štěrk (1/2)
Rekonstrukce asfalt
Celkem
Značení
Rekonstrukce asfalt
Celkem
Značení
Rekonstrukce štěrk
Rekonstrukce asfalt
Celkem
Značení
Rekonstrukce štěrk
Celkem
Značení

KÚ Velké Přítočno

KÚ Dolany

KÚ Hřebeč

KÚ Lidice

KÚ Makotřasy

435 m
435 m
1108 m
932 m
176 m
927 m
865 m
62 m
1445 m
865 m
580 m
1866 m
1129 m
737 m
3250 m
2945 m
153 m
152 m
1714 m
820 m
894 m
970 m
970 m

Bez DPH
42 020 Kč
21 780 Kč
935 597 Kč
4 621 071 Kč
7 700 Kč
1 368 227 Kč
2 526 244 Kč
661 985 Kč
3 564 070 Kč
30 360 Kč
269 419 Kč
1 277 523 Kč
21 780 Kč
809 675 Kč
29 480 Kč
4 705 910 Kč
14 960 Kč
29 260 Kč
20 937 060 Kč
197 340 Kč
20 739 720 Kč
11 072 253 Kč
9 667 467 Kč

Bez DPH
42 020 Kč
42 020 Kč
957 377 Kč
21 780 Kč
935 597 Kč
2 318 236 Kč
2 310 536 Kč
7 700 Kč
6 866 991 Kč
2 310 536 Kč
4 556 456 Kč
3 863 849 Kč
30 360 Kč
3 833 489 Kč
2 138 458 Kč
51 260 Kč
809 675 Kč
1 277 523 Kč
4 720 870 Kč
14 960 Kč
4 705 910 Kč
29 260 Kč
29 260 Kč

S DPH
50 844 Kč
26 354 Kč
1 132 073 Kč
5 591 496 Kč
9 317 Kč
1 655 554 Kč
3 056 755 Kč
801 002 Kč
4 312 525 Kč
36 736 Kč
325 997 Kč
1 545 802 Kč
26 354 Kč
979 707 Kč
35 671 Kč
5 694 151 Kč
18 102 Kč
35 405 Kč
25 333 842 Kč
238 781 Kč
25 095 061 Kč
13 397 426 Kč
11 697 635 Kč

S DPH
50 844 Kč
50 844 Kč
1 158 426 Kč
26 354 Kč
1 132 073 Kč
2 805 065 Kč
2 795 748 Kč
9 317 Kč
8 309 059 Kč
2 795 748 Kč
5 513 311 Kč
4 675 257 Kč
36 736 Kč
4 638 521 Kč
2 587 534 Kč
62 025 Kč
979 707 Kč
1 545 802 Kč
5 712 252 Kč
18 102 Kč
5 694 151 Kč
35 405 Kč
35 405 Kč

Cyklotrasa 8250A - dělení dle úseků
Typ
Délka úseku

Úsek
C2-1 Cyklotrasa 8250A - KU Dolany u Kladna
C2-2 Cyklotrasa 8250A - KU Dolany u Kladna
C2-3 Cyklotrasa 8250A - KU Hostouň u Prahy
C2-4 Cyklotrasa 8250A - KU Pavlov
C2-5 Cyklotrasa 8250A - KÚ Hostouň u Prahy
C2-6 Cyklotrasa 8250A - KU Pavlov
C2-7 Cyklotrasa 8250A - KU Pavlov

Značení
Rekonstrukce štěrk
Rekonstrukce štěrk
Rekonstrukce štěrk
Rekonstrukce štěrk
Rekonstrukce štěrk
Značení

Celkově cyklotrasa 8250A
Celkově délka pouze vyznačení
Celkově rekonstruované štěrkové komunikace

Úsek

Celkem
Značení
Rekonstrukce štěrk

KÚ Hostouň u Prahy

Celkem

KÚ Pavlov u Unhoště

Celkem

Rekonstrukce štěrk
Značení
Rekonstrukce štěrk

S DPH

37 180 Kč
4 411 371 Kč
1 483 849 Kč
489 643 Kč
2 038 311 Kč
977 894 Kč
25 850 Kč

44 988 Kč
5 337 759 Kč
1 795 457 Kč
592 468 Kč
2 466 357 Kč
1 183 251 Kč
31 279 Kč

2951 m
1293 m
1658 m

9 464 098 Kč
63 030 Kč
9 401 068 Kč

11 451 559 Kč
76 266 Kč
11 375 292 Kč

Cyklotrasa 8250A - dělení dle KÚ
Typ
Délka úseku

KÚ Dolany u Kladna

Bez DPH

472 m
843 m
282 m
73 m
306 m
154 m
821 m

1315 m
472 m
843 m
588 m
588 m
1048 m
821 m
227 m

Bez DPH
4 448 551 Kč
37 180 Kč
4 411 371 Kč
3 522 160 Kč
3 522 160 Kč
1 493 387 Kč
25 850 Kč
1 467 537 Kč

S DPH
5 382 747 Kč
44 988 Kč
5 337 759 Kč
4 261 814 Kč
4 261 814 Kč
1 806 998 Kč
31 279 Kč
1 775 720 Kč

7.1.3 Alternativní vedení cyklotrasy Velké Přítočno (C3-1 + C1-X + C4A)
Alternativní vedení cyklotrasy - Velké Přítočno (nahrazuje C1-6 a C1-7) - dělení dle úseků
Úsek
Typ
Délka úseku
Bez DPH
C3-1 doplňkový úsek Velké Přítočno žst.
C1-X1 Alternativní vedení trasy 8250 Velké Přítočno
C1-X2 Alternativní vedení trasy 8250 Velké Přítočno
C1-X3 Alternativní vedení trasy 8250 Velké Přítočno
C4-A Doplňkový úsek Velké Přítočno - V lukách - var A

Rekonstrukce štěrk
Značení
Rekonstrukce štěrk
Značení
Rekonstrukce asfalt

Celkově
Celkově délka pouze vyznačení
Celkově rekonstruované/nové komunikace
Z toho štěrkové komunikace
Z toho asfaltové komunikace

S DPH

290 m
297 m
185 m
897 m
123 m

1 518 336 Kč
22 220 Kč
632 561 Kč
44 440 Kč
783 021 Kč

1 837 187 Kč
26 886 Kč
765 399 Kč
53 772 Kč
947 456 Kč

1792 m
1194 m
598 m
475 m
123 m

3 000 578 Kč
66 660 Kč
2 933 918 Kč
2 150 897 Kč
783 021 Kč

3 630 700 Kč
80 659 Kč
3 550 041 Kč
2 602 585 Kč
947 456 Kč

7.1.4 Alternativní vedení cyklotrasy Dolany (C1-9)
Úsek

Alternativní vedení cyklotrasy Dolany (C1-9)
Typ
Délka úseku

Alternativní vedení úseku C1-9 - Dolany

Rekonstrukce asfalt

Celkově

Bez DPH

S DPH

250 m

2 325 676 Kč

2 814 067 Kč

250 m

2 325 676 Kč

2 814 067 Kč

7.1.5 Doplňkový úsek Velké Přítočno žel. st. (C3)
Úsek

Doplňkový úsek - Velké Přítočno (C3)
Typ
Délka úseku

C3-1 doplňkový úsek Velké Přítočno žst.
C3-2 doplňkový úsek Velké Přítočno žst.
Celkově štěrkové komunikace
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7.1.6 Doplňkový úsek – Velké Přítočno – V lukách (C4)
Doplňkový úsek - Velké Přítočno - V lukách (C4)
Typ
Délka úseku

Úsek

C4-A Doplňkový úsek Velké Přítočno - V lukách - var A
C4-B Doplňkový úsek Velké Přítočno - V lukách - var B

Rekonstrukce asfalt
Rekonstrukce asfalt

123
101
224 m

Celkově asfaltové komunikace

Bez DPH
783 021,20
903 431,60
1 686 453 Kč

S DPH
947 456 Kč
1 093 152 Kč
2 040 608 Kč

7.1.7 Doplňkový úsek – okruh Dolany (C5)
Doplňkový úsek - Dolany - okruh (C5)
Typ
Délka úseku

Úsek
C5-1 Doplňkový úsek Dolany (rybník)
C5-2 Doplňkový úsek Dolany (hřiště)

Rekonstrukce asfalt
Rekonstrukce asfalt

133
89
222 m

Celkově asfaltové komunikace

Bez DPH
1 398 015,80
903 431,60
2 301 447 Kč

S DPH
1 691 599 Kč
1 093 152 Kč
2 784 751 Kč

7.1.8 Doplňkový úsek Hřebeč (C6)
Doplňkový úsek Hřebeč (C6)
Typ
Délka úseku

Úsek
C6 Doplňkový úsek Hřebeč

Rekonstrukce asfalt

Celkově asfaltové komunikace

Bez DPH

S DPH

252 m

1 454 763 Kč

1 760 263 Kč

252 m

1 454 763 Kč

1 760 263 Kč

7.1.9 Přeložka cyklotrasy 0018
Přeložka cyklotrasy 0018
Typ

Úsek
Přeložka cyklotrasy 0018 Hřebeč - Lidice
Celkově

Značení

Délka úseku

Bez DPH

S DPH

2300 m

45 760 Kč

55 370 Kč

2300 m

45 760 Kč

55 370 Kč
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7.2 Etapizace

o

Propojení Dolan a Velkého Přítočna
Úseky C4, C1-8 a C1-9
Obsahuje soukromé pozemky (C4, C1-8)
Asfaltová stezka pro cyklisty a chodce

o

Propojení Malého a Velkého Přítočna
Úseky C1-6, C1-7
Obsahuje takřka pouze soukromé pozemky
Možnost alternativního vedení, které také obsahuje soukromé pozemky (C1-X)

o

Propojení Dolan a Hřebče
Úseky C1-11, C1-12, C1-14
Obsahuje soukromé pozemky
Asfaltová účelová komunikace

o

Propojení Hřebče a Lidic
Úsek C1-16
Obsahuje soukromý pozemek
Asfaltová účelová komunikace

o

Komunikace k Velké Přítočno žel. st.
Úsek C3-2
Obsahuje soukromé pozemky
Vhodnější až po přeložce žel trati č. 120

o

Propojka Hřebeč
Úsek C6-1
Obsahuje soukromé pozemky
Asfaltová účelová komunikace

o

Účelová komunikace mezi Dolanami a Pavlovem
Úseky C2-2, C2-3, C2-4, C2-5, C2-6
Obsahuje soukromé pozemky
Štěrková účelová komunikace

Rozdělit stavbu na etapy z hlediska realizovatelnosti je velmi složité, neboť takřka žádný úsek nelze realizovat bez
řešení majetkového vlastnictví pod stávajícími komunikacemi.

7.2.1 Cyklotrasy
Ihned realizovatelná je přeložka cyklotrasy 0018, která může být po stanovení místní úpravy přeznačena na
stávající cyklotrasu.
Dále se dá říci, že značení cyklotrasy 8250 a 8250A může být také ihned realizovatelné. Ovšem vzhledem k tomu,
že některé stávající úseky, které jsou určeny k rekonstrukci, ve stávajícím stavu neexistují, nebo jsou pro cyklistickou
dopravu nesjízdné, není vhodné cyklotrasu vyznačit. Cyklotrasu 8250 doporučujeme vyznačit až v případě vybudování
dílčích úseků. Cyklotrasa 8250 může být vyznačena ve 3 etapách
o Braškov Toskánka – Pletený Újezd - Malé Přítočno
Předpokládá se rekonstrukce účelové komunikace C1-3 a C1-4
o (Dolany) - Hřebeč Peklov – Hřebeč – Lidice - Makotřasy
Předpokládá se rekonstrukce komunikace C1-14 a výstavba komunikace C1-16, popřípadě i
C1-11 a C1-12
o Malé Přítočno – Velké Přítočno – Dolany – Hřebeč Peklov
Předpokládá se nalezení trasy a vybudování komunikací pro cyklisty mezi těmito obcemi
Po menších úsecích nedoporučujeme cyklotrasu vyznačovat.
Cyklotrasu 8250A doporučujeme vyznačit až po rekonstrukci účelové komunikace. C2-2 – C2-6.

7.2.2 Rekonstrukce / výstavba komunikací
Výstavbu komunikací potřebných pro vedení cyklotrasy, nebo pro napojení na stávající komunikace doporučujeme
realizovat v ucelených etapách. Samozřejmě je možné etapu oproti námi navrhovaným etapám zkrátit, ale mělo by dojít
k vybudování funkčních celků.
Etapa:
o Pletený Újezd – Malé Přítočno + napojení na Velké Přítočno (ul. Školní)
Úseky C1-3, C1-4, C3-1
Vybudování zpevněné účelové komunikace
Soukromé pozemky v Pleteném Újezdě (C1-3), dále v KÚ Velkého Přítočna (C1-4), a
předpoklad je i v KÚ Malého Přítočna (C1-4).
o

Okruh kolem rybníka Dolany
Úseky C5-1, C5-2 a část C1-9
Obsahuje 2 lávky
Asfaltová stezka pro cyklisty a chodce

Obrázek 64 - Zákres etapizace
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7.3 Vlastnictví pozemků u navrhovaných úseků

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Pletený Újezd

Úsek

Typ

Úprav Katastrální
y kom.
území

Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)

Stávající komunikace

Cyklotrasa délky 435 m

C1 - 1

Typ

Katastrální
území

Braškov
(609536)
Braškov
(609536)

Parcelní
číslo dle
KN

95/14
95/13

Vlastník - adresa (správce)

ZPF

Úsek

Úpravy
kom.

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
[m 2]

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic
NE
546/56, Nusle, 14000 Praha
a dálnic ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic
NE
546/56, Nusle, 14000 Praha
a dálnic ČR

552
286

Braškov
(609536)

95/4

Obec Braškov, Dukelská 11, 27351
Braškov

NE

208

Braškov
(609536)

377/2

Obec Braškov, Dukelská 11, 27351
Braškov

NE

1463

Braškov
(609536)

370

Braškov
(609536)

376

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic
NE
546/56, Nusle, 14000 Praha
a dálnic ČR
Obec Braškov, Dukelská 11, 27351
Braškov

9842

NE

904

C1 - 3

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Braškov
Druh pozemku

ostatní plocha jiná plocha
ostatní plocha jiná plocha
ostatní
komunikace ostatní plocha
ostatní
komunikace ostatní plocha
silnice - ostatní
plocha
ostatní
komunikace ostatní plocha

Číslo LV

442
442

Rekonstrukce účelové komunikace

V KÚ Braškov je navrženo pouze vyznačení cyklotrasy svislým dopravním značením na stávajících pozemních
komunikacích. V KÚ Braškov jsou dotčeny pozemky obce a pozemky ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pro
vyznačení cyklotrasy musí jak obec Braškov, tak ŘSD dát souhlas s navrhovaným značením, neboť na jejich pozemcích
bude značení umístěno. Pro vyznačení cyklotrasy na veřejně přístupných komunikacích není nutné řešit smluvně jakékoli
vztahy.

Cyklotrasa délky 176 m

7.3.1 KÚ Braškov

10001

10001
442
10001

Úsek

Typ

Úpravy
komunikace

204/1

Pletený
Újezd
(721751)

199/16

199/11

41/7

NE

NE

Zábor
pozemku
[m 2]

Celková
plocha
pozemku
[m 2]

Druh pozemku

3990

silnice - ostatní
plocha

Číslo LV

10001

393

silnice - ostatní
plocha

10001

349

silnice - ostatní
plocha

10001

silnice - ostatní
plocha

68

ostatní
komunikace ostatní plocha

68

ostatní
komunikace ostatní plocha

10001

dráha - ostatní
plocha

10001

17564

156

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
NE
Pletený Újezd

2183

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
NE
Pletený Újezd

83

Úsek C1-3 vedený taktéž v KÚ Pletený Újezd je již stavebním úsekem, který se přímo dotýká pozemku účelové
komunikace p.p.č. 203/2, která je ve vlastnictví soukromé osoby. Dále se zde nachází pozemek Správy železniční

Rekonstrukce účelové komunikace

215/8

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
NE
Pletený Újezd

Podíl
vlastnictví

Cyklotrasa délky 865 m

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
NE
Pletený Újezd

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

C1 - 4

Stávající komunikace

Cyklotrasa délky 932 m

C1 - 2

215/2

Pletený
Újezd
(721751)

Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
NE
Pletený Újezd

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5

Zábor
pozemku
[m 2]

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
NE
Pletený Újezd

Celková
plocha
pozemku
[m 2]

Zákaz zcizení nebo zatížení
Zástavní právo smluvní

Druh pozemku

ostatní
komunikace ostatní plocha
ostatní
komunikace ostatní plocha

257

Číslo LV

10001

203/2

Kafka Jiří, Vinohradská 1790/42,
Vinohrady, 12000 Praha 2

NE

40/1

Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 11000 Praha 1

NE

4549

dráha - ostatní
plocha

69

202

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
NE
Pletený Újezd

584

ostatní
komunikace ostatní plocha

10001

58/1

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
ANO
Pletený Újezd

<70

5011

orná půda

10001

st. 31

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
NE
Pletený Újezd

<70

571

zastavěná plocha
a nádvoří

10001

57/2

Obec Pletený Újezd, Kladenská 40, 27351
ANO
Pletený Újezd

<80

185

orná půda

185

Katastrální
území

Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)

Parcelní
číslo dle
KN

Vlastník - adresa (správce)

ZPF (ano/ne)

215/1

Vlastník - adresa (správce)

ZPF

Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)
Pletený
Újezd
(721751)

Parcelní
číslo dle
KN

Podíl
vlastnictví

57

57

358

Do KÚ Malého Přítočna zasahují 3 úseky, z nichž 2 jsou stavební. Jedná se o úsek C1-4 a C1-7. Dále se zde
nachází úsek kde je pouze vyznačena cyklotrasa na stávajících pozemních komunikacích.
Úsek C1-4 leží polovinou v KÚ Malého a polovinou v KÚ Velkého Přítočna. Jedná s o stavební úsek, který leží
převážně na pozemku obou obcí. Bohužel, při rekonstrukci reálně hrozí zásah do okolních pozemků a to zejména
z důvodu budování příkopu, či jiného odvodnění účelové komunikace.

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Pletený Újezd
Úprav Katastrální
y kom.
území

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Malé Přítočno

V KÚ Pletený Újezd se nachází 2 úseky. První C1-2 je navazující úsek pouze značené cyklotrasy, stejně jako
v předchozím případě je veden po pozemcích obce Pletený Újezd a zde i po pozemcích Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje. Pro vyznačení cyklotrasy musí jak obec Pletený Újezd, tak KSÚS dát souhlas s navrhovaným
značením, neboť na jejich pozemcích bude značení umístěno. Pro vyznačení cyklotrasy na veřejně přístupných
komunikacích není nutné řešit smluvně jakékoli vztahy.

Typ

203/1

Vlastník - adresa (správce)

7.3.3 KÚ Malé Přítočno

7.3.2 KÚ Pletený Újezd

Úsek

Parcelní
číslo dle
KN

ZPF

V této kapitole jsou popsány jednotlivé úseky z hlediska vlastnictví pozemků. Pakliže je stavbou přímo dotčen
soukromý pozemek, uvádíme u něj i předpokládané zábory. Tyto zábory se ovšem na základě konkrétního stavebního
řešení mohou změnit. Tyto zde uváděné zábory jsou odhadnuty na základě stávajícího stavu a navržené úpravy.
Pozemky, u kterých si nejsme záborem jisti, jsou šedě podbarveny. Ovšem dle našeho názoru reálně hrozí jejich dotčení
a proto je zde uvádíme.

dopravní cesty, neboť účelová komunikace úrovňově křižuje žel. trať po stávajícím žel. přejezdu č. P23. Pro rekonstrukci
účelové komunikace, která bude vyžadovat stavební povolení, je nutné zajistit smluvní vztah s vlastníkem soukromého
pozemku i SŽDC.

Poznámka

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku

Číslo LV

356

Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 27351
NE
Malé Přítočno

637

ostatní
komunikace ostatní plocha

10001

240/12

Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 27351
ANO
Malé Přítočno

248

orná půda

10001

355/1

Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 27351
NE
Malé Přítočno

2950

ostatní
komunikace ostatní plocha

10001

240/16

Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 27351
ANO
Malé Přítočno

<5

742

orná půda

10001

345/11

Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 27351
NE
Malé Přítočno

<5

73

ostatní
komunikace ostatní plocha
ostatní
komunikace ostatní plocha

10001

345/14

Fiala Václav, Kladenská 5, 27351 Malé
Přítočno

NE

<5

594

234/2

Fiala Václav, Kladenská 5, 27351 Malé
Přítočno

ANO

<70

4655

orná půda

194

194

Malé
Přítočno
(690554)

234/6

Novotný Milan, Pod Kostelem 55, 27353
Hostouň
ANO
Novotný Petr, Pod Kostelem 54, 27353
Hostouň

1/2,1/2

<50

9500

orná půda

186

Malé
Přítočno
(690554)

234/9

Hrdličková Marie, Karlovarská 20, 27302
Tuchlovice,
Pech Václav ANO
Bc., Okružní 167, 27364 Doksy

1/2,1/2

<50

16340

orná půda

153

ANO

<20

9325

orná půda

194

234/14

Dudáčková Libuše, Kladenská 108, 27351
ANO
Malé Přítočno

<40

9514

orná půda

128

234/18

Novotný Milan, Pod Kostelem 55, 27353
Hostouň
ANO
Novotný Petr, Pod Kostelem 54, 27353
Hostouň

<80

17752

orná půda

186

Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)

234/12

Fiala Václav, Kladenská 5, 27351 Malé
Přítočno
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Rekonstrukce účelové komunikace v C1-4, bude pravděpodobně vyžadovat stavební povolení. Pakliže se stavba
zmíněných soukromých pozemků skutečně dotkne, je nutné zajistit smluvní vztahy s vlastníky soukromých pozemků.
Úsek C1-5 je pouze vyznačení po stávající místní obslužné komunikaci ul. Severní v Malém Přítočnu. Místní
obslužná komunikace leží z části na soukromých pozemcích. Vzhledem k tomu, že na těchto pozemcích
nepředpokládáme umístění svislého dopravního značení, není nutné řešit s vlastníky pozemků smluvní vztahy. Ovšem
doporučujeme majetkové vypořádání řešit, neboť místní komunikace by měla být ve vlastnictví příslušné obce. Soukromé
pozemky navíc leží v KÚ Velkého Přítočna a proto jsou uvedeny až v KÚ Velkého Přítočna.

Úsek cyklotrasy C1-4 je společný jak pro Malé, tak pro Velké Přítočno. Ve Velkém Přítočnu se stávající účelová
komunikace nachází na jediném pozemku č. 364/4. Ovšem v místě napojení na místní obslužnou komunikaci ul. Severní
v Malém Přítočnu se nachází soukromé pozemky. Dále je možné, že budou dotčeny další pozemky uvedené v seznamu.
Dále se domníváme, že pozemky 364/2 a 364/3 by měli taktéž náležet k pozemkům účelové komunikace ve vlastnictví
obce. U těchto pozemků se nedomníváme, že by měli být dotčeny, ovšem bude také záležet na konkrétním řešení
rekonstruované komunikace. Rekonstrukce účelové komunikace v C1-4, bude pravděpodobně vyžadovat stavební
povolení. U soukromých pozemků, kterých se stavba skutečně dotkne, je nutné zajistit smluvní vztahy s vlastníky
soukromých pozemků.

Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 27351
NE
Malé Přítočno

355/2

Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 27351
NE
Malé Přítočno

2950

196

Druh pozemku

ostatní
komunikace ostatní plocha
ostatní
komunikace ostatní plocha

Číslo LV

Úsek C1-5 je místní obslužnou komunikací Malého Přítočna, která leží částečně na soukromých pozemcích v KÚ
Velkého Přítočna. Vzhledem k tomu, že na těchto pozemcích nepředpokládáme umístění svislého dopravního značení,
není nutné řešit s vlastníky pozemků smluvní vztahy.
Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno

10001
Úsek

Typ

10001

Dále předpokládáme zábor v místě napojení účelové komunikace na silnici I/61 v úseku C1-7, který se jinak celý
nachází v KÚ Velkého Přítočna. Jedná se o zábor soukromého pozemku, pro který bude v případě potřeby nutné
zajistit smluvní vztah.
Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Malé Přítočno
Parcelní
číslo dle
KN

Katastrální
území

Vlastník - adresa (správce)

Poznámka

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku

Číslo LV

14975

orná půda

154
Úsek

Rekonstrukce stávající účelové komunikace

Cyklotrasa délky 865 m

Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)

Velké
Přítočno
(779377)

Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)

364/4

364/6

Vlastník - adresa (správce)

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno
Nová Květoslava, Kladenská 51, 27351 Malé Přítočno

ZPF (ano/ne)

Úpravy
Parcelní
Katastrální
komunika
číslo dle
území
ce
KN

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

1/2

NE

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

109

109

ostatní plocha

97

101

101

ostatní plocha

253

Druh pozemku Číslo LV

1/2
NE

Nový Jiří, Kladenská 51, 27351 Malé Přítočno

364/7

Zábor
pozemku
2
[m ]

1/2

Petráček Petr, Kladenská 64, 27351 Malé Přítočno

ANO

307/25

Fiala Václav, Kladenská 5, 27351 Malé Přítočno

ANO

307/26

ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha 3
Čurdová Ladislava, Kozinova 324, Kročehlavy, 27201
Kladno
Jiránek Dalibor, Kladenská 22, 27351 Malé Přítočno

307/28

Omezení dispozičních práv
Předkupní právo
Zástavní právo zákonné

C1 - 6
109

ostatní plocha

97

22

orná půda

10001

<60

6324

orná půda

424

<50

4380

orná půda

574

<50

5314

orná půda

241

<50

4457

orná půda

580

<50

4350

orná půda

97

<70

307/31

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

ANO

45

orná půda

10001

364/5

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

193

ostatní plocha

10001

307/30

Šťastný Jiří Ing., Makovského 1333/28, Řepy, 16300
Praha 6
Šťastný Petr Ing., Severní 32, 27351 Malé Přítočno

ANO

<680

4870

orná půda

239

Fiala Josef, U Kovárny 18, 27351 Malé Přítočno

ANO

<70

11215

orná půda

142

Velké
Přítočno
(779377)

17302

ostatní plocha

408

307/21

346/1

Česká republika, Hosp: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Věcné břemeno (podle listiny)

Podíl
vlastnictví

1/2

Zábor
pozemku
2
[m ]

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku Číslo LV

1/2

NE

Věcné břemeno (podle listiny).
Věcné břemeno užívání.
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení.
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic
a dálnic ČR

1/8
1/8
1/8

Voňavka Luboš, Karlova 1116, Kročehlavy, 27201 Kladno

1/8

Nový Jiří, Kladenská 51, 27351 Malé Přítočno

10001

Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

1/2

Jiránková Jana, Bří Rybářů 246, Rozdělov, 27204 Kladno

Nová Květoslava, Kladenská 51, 27351 Malé Přítočno

ostatní plocha

ANO

Fiala Jiří, Kladenská 5, 27351 Malé Přítočno

Cháb Miloš, Růžová 119, 26401 Sedlčany

1669

Číslo LV

Vlastník - adresa (správce)

Parcelní
Úpravy
Katastrální
číslo dle
komunika
území
ce
KN

1/2

307/24

307/27

Druh pozemku

NE

Nový Jiří, Kladenská 51, 27351 Malé Přítočno
307/23

Podíl
vlastnictví

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Zábor
pozemku
2
[m ]

Typ

Nová stezka

<20

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno

C1 - 4

Nová Květoslava, Kladenská 51, 27351 Malé Přítočno
364/6

Podíl
vlastnictví

ZPF (ano/ne)

68/1

Kabát Jaroslav, Kladenská 67, 27351 Malé
ANO
Přítočno

Ve Velkém Přítočnu se nachází velké množství navržených úseků. Nejprve jsou popsány úseky cyklotrasy 8250,
následně alternativní úseky a nakonec úseky doplňkové.

Typ

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno
Malé
Přítočno
(690554)

7.3.4 KÚ Velké Přítočno

Úsek

Vlastník - adresa (správce)

Úsek C1-6 je stavebním úsekem. Je veden podél silnice I tř, a je takřka celý umístěn na soukromých pozemcích.
V případě nemožnosti zajistit smluvní vztahy s vlastníky pozemků, doporučujeme zkusit zajistit smluvní vztah s majitelem
pozemku na druhé straně silnice. Stavba v tomto úseku bude vyžadovat jak územní, tak stavební povolení.

Cyklostezka délky 193 m

Úpravy kom.

C1 - 7
Cyklotrasa délky
380 m
Rekonstrukce
stávající účelové
komunikace

Typ

ZPF

Úsek

Parcelní
Úpravy
Katastrální
číslo dle
komunika
území
KN
ce

Stávající komunikace

355/1

Poznámka

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

C1 - 5

Malé
Přítočno
(690554)
Malé
Přítočno
(690554)

Vlastník - adresa (správce)

Zábor
pozemku
2
[m ]

Cyklotrasa délky 62
m

Cyklotrasa
délky 62 m

Úpravy kom.

Podíl
vlastnictví

ZPF (ano/ne)

C1 - 5

Typ

Parcelní
číslo dle
KN

ZPF

Úsek

Katastrální
území

Stávající
komunikace

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Malé Přítočno

ANO

ANO

1/2
1/2
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Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)

317/3

367/2

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

317/2

Vlk Jan, Revoluční 107/22, 27343 Buštěhrad

ANO

367/4

Velké
Přítočno
(779377)

312/46

Velké
Přítočno
(779377)

318/7

Čihák Michael, U nových domů III 1943/15, Krč, 14000
Praha 4
Čiháková Marta JUDr., Palachova 435/51, Klíše, 40001
Ústí nad Labem
Čihák Michael, U nových domů III 1943/15, Krč, 14000
Praha 4
Čiháková Marta JUDr., Palachova 435/51, Klíše, 40001
Ústí nad Labem
Čihák Michael, U nových domů III 1943/15, Krč, 14000
Praha 4
Čiháková Marta JUDr., Palachova 435/51, Klíše, 40001
Ústí nad Labem

NE

ostatní plocha

Rekonstruovaná
účelová komunikace

365/1

Vlastník - adresa (správce)

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

76

ostatní plocha

10001

6827

orná půda

247

1/4

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

4406

Druh pozemku Číslo LV

ostatní plocha

10001

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno
<300

1/4
Úsek

Typ

1/4

Parcelní
Úpravy
Katastrální
číslo dle
komunika
území
ce
KN

1/4

365/1

Vlastník - adresa (správce)

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

1/4
594

594

ostatní plocha

247

1/4
1/4
1/2
<80

5175

orná půda

240

43

ostatní plocha

10001

<30

57

orná půda

499

131

131

ostatní plocha

240

22

22

vodní plocha

240

1/2

Omezení dispozičních práv
Předkupní právo
Zástavní právo zákonné
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Zábor
pozemku
2
[m ]

Navazující úsek alternativního vedení cyklotrasy 8250 je C1-X1. Jedná se o úsek, který obsahuje pouze svislé
dopravní značení. Pozemky v tomto úseku opět neodpovídají skutečnostem. V místě místní obslužné komunikace se
nachází „zastavěná plocha a nádvoří“, „vodní plocha“, nebo soukromé pozemky. Pro potřebu vedení cyklotrasy nebude
nutné majetkové vztahy upravovat, ale doporučujeme uvést pozemky do souladu se skutečným stavem.

1/4

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Podíl
vlastnictví

408

1/2
1/2
1/2

NE

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno užívání
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic
a dálnic ČR
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení
Zástavní právo smluvní

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku Číslo LV

4406

ostatní plocha

10001

17302

ostatní plocha

408

220

ostatní plocha

340

346/1

Česká republika, Hosp: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

NE

346/7

Zahradník Filip, náměstí Svobody 728/1, Bubeneč, 16000
Praha 6

NE

st. 4/1

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

360

zastavěná plocha
a nádvoří

10001

9

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

7397

vodní plocha

10001

297/16

Papežová Eva, U Rybníka 258, 27351 Velké Přítočno

ANO

60

orná půda

348

Úsek C1-X2 je již stavebním úsekem a nachází se taktéž na pozemku označeném jako „vodní plocha“, dále na
soukromém pozemku. Realizaci bude předcházet územní i stavební řízení. Pro realizaci bude nutné zajistit smluvní vztah
s vlastníkem pozemku a uvést katastr do souladu s fyzickým stavem.
Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno

1/2
1/2
216

NE

216

ostatní plocha

240

Úsek

Typ

1/2

Úsek C1-8 je stavebním úsekem. Zde je navržena samostatná stezka pro cyklisty a chodce podél zákolanského
potoka, která kompletně leží na soukromých pozemcích. Jedná se ovšem pouze o 2 pozemky s dvěma majiteli. Stavbě
bude v tomto případě předcházet jak stavební, tak i územní řízení. K Oběma pozemků je nutné zařídit smluvní vztah.

Parcelní
Úpravy
Katastrální
číslo dle
komunika
území
ce
KN

Vlastník - adresa (správce)

ZPF (ano/ne)

Velké
Přítočno
(779377)

Druh pozemku Číslo LV

Stávající komunikace

Velké
Přítočno
(779377)

367/3

17302

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno
Bláha Jiří MUDr., Gundolfstr. 2, 64287 Darmstadt,
Německo
Bláha Luděk, Willow 4409, Glenct, Concord, CA 94521,
Spojené státy
ANO
Perlíková Jaroslava, Werichova 953/15, Hlubočepy,
15200 Praha 5
Vrchota Vladimír, Bělehradská 350/50, Vinohrady, 12000
Praha 2
Bláha Jiří MUDr., Gundolfstr. 2, 64287 Darmstadt,
Německo
Bláha Luděk, Willow 4409, Glenct, Concord, CA 94521,
Spojené státy
NE
Perlíková Jaroslava, Werichova 953/15, Hlubočepy,
15200 Praha 5
Vrchota Vladimír, Bělehradská 350/50, Vinohrady, 12000
Praha 2
Čihák Michael, U nových domů III 1943/15, Krč, 14000
Praha 4
ANO
Čiháková Marta JUDr., Palachova 435/51, Klíše, 40001
Ústí nad Labem

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Nová stezka

Velké
Přítočno
(779377)

317/1

NE

Zábor
pozemku
2
[m ]

Cyklotrasa délky 297 m

Rekonstrukce stávající účelové komunikace

Cyklotrasa délky 280 m

Velké
Přítočno
(779377)

367/1

Česká republika, Hosp: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Věcné břemeno (podle listiny).
Věcné břemeno užívání.
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení.
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic
a dálnic ČR

Podíl
vlastnictví

Úpravy
Parcelní
Katastrální
komunika
číslo dle
území
ce
KN

ZPF (ano/ne)

C1 - 7

Velké
Přítočno
(779377)

346/1

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

C1-X1

Velké
Přítočno
(779377)

Vlastník - adresa (správce)

C1-X2

Úpravy
Parcelní
Katastrální
komunika
číslo dle
území
ce
KN

Typ

Cyklostezka
délky 185 m

Typ

ZPF (ano/ne)

Úsek

Úsek

C3-1
Cyklotrasa délky
290m

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno
ZPF (ano/ne)

Úsek C1-7 je stavebním úsekem, kde je navržena rekonstrukce stávající účelové komunikace. Tato komunikace
až na výjimky leží na pozemcích vlastněných soukromými osobami. Komplikací je, že většina pozemků má navíc několik
vlastníků. Někteří vlastníci navíc žijí mimo území ČR. Stavba bude pravděpodobně vyžadovat stavební povolení a
k rekonstrukci bude nutné zajistit smluvní vztahy mezi všemi vlastníky a investorem stavby.

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku Číslo LV

9

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

<320

7397

vodní plocha

297/1

Papežová Eva, U Rybníka 258, 27351 Velké Přítočno

ANO

<200

60

orná půda

348

297/7

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

630

ostatní plocha

10001

st. 16/1

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

1362

zastavěná plocha
a nádvoří

10001

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

10001

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno
Úpravy
Parcelní
Katastrální
komunika
číslo dle
území
ce
KN

Nová stezka

C1 - 8

Cyklostezka
délky 91 m

Typ

Velké
Přítočno
(779377)

320/1

Velké
Přítočno
(779377)

318/7

Vlastník - adresa (správce)

Čihák Michael, U nových domů III 1943/15, Krč, 14000
Praha 4
Čiháková Marta JUDr., Palachova 435/51, Klíše, 40001
Ústí nad Labem
Čihák Michael, U nových domů III 1943/15, Krč, 14000
Praha 4
Čiháková Marta JUDr., Palachova 435/51, Klíše, 40001
Ústí nad Labem

ZPF (ano/ne)

Úsek

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

<380

2597

trvalý travní
porost

240

216

216

ostatní plocha

240

1/2
ANO
1/2

Druh pozemku Číslo LV

1/2
NE
1/2

Alternativní vedení cyklotrasy 8250, které se vyhýbá úsekům C1-6 a C1-7, je navrženo částečně po doplňkovém
úseku C3. Tento úsek C3-1 je veden po stávající účelové komunikaci ležící na pozemku obce Velké Přítočno. Jedná se
o jeden z mála stavebních úseků, kde nepředpokládáme z hlediska majetkového žádné komplikace. Stavbě bude
pravděpodobně předcházet stavební řízení.

Zakázka

STUDIE CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Jméno přílohy

TEXTOVÁ ČÁST

Strana

Příloha

36/45

A

Úsek C1-X3 je opět úsekem pouze vyznačeným svislým dopravním značením. Tento úsek je umístěn pouze na
pozemcích obce a KSÚS. Ke stanovení místní úpravy bude nutné zajistit souhlas obce a KSÚS.
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NE

325/1

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

328/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5

NE

368/5

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

368/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5

NE

368/8

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno
zastavěná plocha
a nádvoří

10001

2554

ostatní plocha

10001

7832

ostatní plocha

263

8

ostatní plocha

10001

4224

ostatní plocha

263

16

ostatní plocha

10001

1362

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Druh pozemku Číslo LV

Úsek

368/4

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

228

ostatní plocha

10001

368/3

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

307

ostatní plocha

10001

318/5

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

72

ostatní plocha

10001

318/3

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

156

ostatní plocha

10001

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Alternativní vedení cyklotrasy končí úsekem C4. tento úsek je navržen ve dvou variantách. Ve variantě A, která
využívá maximálně pozemky obce a buduje novou komunikaci pro cyklisty a chodce. Ve variantě B je využita stávající
účelová komunikace, která je určena k rekonstrukci a nachází se převážně ve vlastnictví soukromých osob. Realizaci
varianty A bude předcházet jak územní, tak stavební povolení. U varianty B se domníváme, že by mohlo stačit stavební
povolení. Ovšem u obou variant je nutné vyřešit smluvní vztahy mezi vlastníky soukromých osob a investorem.
Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Velké Přítočno

Výstavba nové
asfaltové stezky

318/3

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

312/4

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

312/7

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

ANO

Rekonstrukce stávající účelové komunikace

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

Předkupní právo

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku Číslo LV

156

ostatní plocha

10001

391

ostatní plocha

10001

1246

orná půda

10001

318/7

Velké
Přítočno
(779377)

Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)
Velké
Přítočno
(779377)

318/8

Čihák Michael, U nových domů III 1943/15, Krč, 14000
Praha 4
Čiháková Marta JUDr., Palachova 435/51, Klíše, 40001
Ústí nad Labem

NE

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

318/4

Šímová Zuzana, Buková 2544/8, Žižkov, 13000 Praha 3

32

NE

1/8
1/8

Zavranský Jan, Katovická 407/12, Bohnice, 18100 Praha 8

1/8

Junková Taťána Ing., V lukách 315, 27351 Velké Přítočno

Junková Taťána Ing., V lukách 315, 27351 Velké Přítočno

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení
Zástavní právo smluvní

NE

Zástavní právo smluvní
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

322/4

Vlk Jan, Revoluční 107/22, 27343 Buštěhrad

ANO

Junek Roman, V lukách 315, 27351 Velké Přítočno

312/7

Junková Taťána Ing., V lukách 315, 27351 Velké Přítočno
Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

155

ostatní plocha

10001

339

120

ostatní plocha

10001

58

58

ostatní plocha

386

19

19

ostatní plocha

386

46

ostatní plocha

10001

20

20

orná půda

499

<60

94

orná půda

386

1246

orná půda

10001

1/2
1/2

242/2

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

ANO

261/6

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

ANO

242/1

Vlček Martin, Kladenská 40, 27351 Pletený Újezd
SJM Vlček Jiří a Vlčková Dana, Lískovec 113, 27351 Velké
ANO
Přítočno
Vlčková Iva, Lískovec 113, 27351 Velké Přítočno

358/2

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

NE

230/1

ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

NE

237/1

Cimburková Tereza, Sokolovská 113, 27351 Pletený
Újezd
Janoušek Jiří Ing., Jižní 294, 37001 Homole
Černý Vladimír Mgr., Pod lipami 2508/51, Žižkov, 13000
Praha 3

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku Číslo LV

6329

ostatní plocha

7066

ostatní plocha

337

120

orná půda

10001

25

orná půda

10001

714

orná půda

193

222

ostatní plocha

10001

cca 1500

6633

ostatní plocha

35

<80

6071

orná půda

24

<70

330

orná půda

45

<90

10001

1/12
Zástavní právo smluvní

1/2

<120

5/12

1/2

ANO

1/2
ANO

Úpravy
Katastrální
komunika
území
ce

Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Druh pozemku

Číslo LV

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

5251

ostatní plocha

10001

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

6607

ostatní plocha

10001

78

zahrada

69

1430

vodní plocha

10001

23

ostatní plocha

30

Parcelní
číslo dle
KN

Vlastník - adresa (správce)

834

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

750/1

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

NE

836

Lang Jiří, č. p. 3, 27351 Dolany

ANO

816

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

NE

835

Šíma Jaroslav, č. p. 65, 27351 Dolany
Šímová Marta, č. p. 65, 27351 Dolany

NE

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
[m2 ]

<50

1/2
1/2

23

Na tento úsek navazuje úsek C1-10, který je pouze vyznačen svislým dopravním značením. Tento úsek je umístěn
pouze na pozemcích obce a KSÚS. Ke stanovení místní úpravy bude nutné zajistit souhlas obce a KSÚS.

1/2

312/3

322/3

155

NE

Junek Roman, V lukách 315, 27351 Velké Přítočno
312/47

ostatní plocha

1/8

Junek Roman, V lukách 315, 27351 Velké Přítočno
318/6

Typ

240

1/2

Vosmíková Michaela, K dolům 937/10, Modřany, 14300
Praha 4

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

ostatní plocha

NE

Zábor
pozemku
2
[m ]

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Dolany u Kladna

1/2

Zavranský Jaroslav, Katovická 407/12, Bohnice, 18100
Praha 8
Paroubková Jaroslava, Vrchlického 1976, Kročehlavy,
27201 Kladno
318/9

216

NE

Hádl Karel, Na návsi 23, 27351 Velké Přítočno

Podíl
vlastnictví

V KÚ Dolany se nachází několik stavebních úseků a jeden úsek svislého dopravního značení. Stavebním úsekem
je úsek C1-9, který navazuje přímo na úsek c1-8, který je celý v soukromém vlastnictví. Kdežto zmíněný úsek C1-9, je
naopak celý v majetku obce Dolany. Pouze v závěru úseku okolo rybníka hrozí zásah na soukromé pozemky. V těsné
blízkosti rybníka a Zákolanského potoka, kde je přivedena strouha dešťové vody se nachází vzrostlé stromy. Bez
zaměření a podrobného technického návrhu nejsme schopni určit, zdali se dá stromům vyhnout a zároveň neopustit
obecní pozemek. V tomto případě by došlo ještě k záboru navíc na pozemek č. 838. Realizaci úseku bude předcházet
územní i stavební řízení.

1/2
<90

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

265/7

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

7.3.5 KÚ Dolany

C1 - 9

Cyklostezka 123 m
Cyklotrasa délky 101 m

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Vlastník - adresa (správce)

363/1

297/17

Úsek

Velké
Přítočno
(779377)

C4 - B

Vlastník - adresa (správce)

Úpravy
Parcelní
Katastrální
komunika
číslo dle
území
ce
KN

Úpravy
Parcelní
Katastrální
komunika
číslo dle
území
ce
KN

ZPF (ano/ne)

C4-A

Typ

ZPF (ano/ne)

Úsek

Typ

Rekonstruovaná účelová komunikace

Zábor
pozemku
2
[m ]

Nová stezka

Podíl
vlastnictví

Cyklotrasa délky 853 m

Stávající komunikace

Cyklotrasa délky 897 m

C1-X3

Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 27351 Velké Přítočno

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

ZPF (ano/ne)

st. 16/1

Vlastník - adresa (správce)

Cyklostezka délky 704 m

Úpravy
Parcelní
Katastrální
komunika
číslo dle
území
ce
KN

C3-2

Typ

ZPF (ano/ne)

Úsek

Doplňkový úsek C3-2 je navržen na pozemku ve vlastnictví obce Velké Přítočno. Ovšem v místě poblíž železniční
trati se obecní pozemky vytrácí a trasa komunikace je vedena nejkratší možnou cestou na pozemek SŽDC, který bude
po výstavbě přeložky trati č. 120 nevyužitý. Zde by mohla být vedena komunikace pro cyklisty (pakliže nebude postavena
přímo při realizaci přeložky). V opačném případě by se musela nalézt jiná trasa pro komunikaci, ale domníváme se, že
by zbytečně došlo k dělení pozemků a ke zvýšeným soukromým záborům.

ANO

ANO

Omezení dispozičních práv
Předkupní právo
Zástavní právo zákonné
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení
Zástavní právo smluvní
Předkupní právo

1/2

1/2
1/2
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25/1

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

Dolany u
Kladna
(628301)

311/9

Dolany u
Kladna
(628301)

278/15

Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)

216/1

511

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Druh pozemku

Číslo LV

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

579

ostatní plocha

10001

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

2518

5162

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

NE

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
[m2 ]

1712

ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně

7583

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

Úsek

91

91

10001

Typ

Úpravy
Katastrální
komunika
území
ce

Rekonstrukce stávající účelové
komunikace

Vlastník - adresa (správce)

Cyklotrasa délky 843 m

Stávajícíkomunikace

Cyklotrasa délky 1129 m

C1 - 10

Dolany u
Kladna
(628301)

Parcelní
číslo dle
KN

C2 - 2

Úpravy
Katastrální
komunika
území
ce

10001

ZPF (ano/ne)

Typ

ZPF (ano/ne)

Úsek

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Druh pozemku

Číslo LV

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

8902

ostatní plocha

91

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

5371

ostatní plocha

10001

NE

803

ostatní plocha

103

NE

4303

ostatní plocha

10001

8727

orná půda

225

Parcelní
číslo dle
KN

Vlastník - adresa (správce)

554

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

590

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

NE

587

Havlová Libuše, Rybní 634, 37833 Nová Bystřice

680

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)

Novotný Milan, Pod Kostelem 55, 27353 Hostouň

Dolany u
Kladna
(628301)

679

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
[m2 ]

1/2
ANO

Novotný Petr, Pod Kostelem 54, 27353 Hostouň

1/2

Cyklotrasa 8250 v KÚ Dolany je zakončena stavebním úsekem, přímo navazujícím na stavební úsek v KÚ Hřebeč.
Úsek se nachází na pozemku obce Dolany a nepředpokládáme zásah dalších pozemků. Realizaci bude pravděpodobně
předcházet stavební povolení.

V KÚ Dolany se dále nachází návrh okruhu kolem rybníka. Jedná se o úseky C5-1 a C5-2. Úsek C5-1 je úsekem stávající
účelové komunikace, která leží převážně na pozemku komunikace. Ovšem hrozí, že se při rekonstrukci zasáhne na
soukromý pozemek podél komunikace. Úsek C5-2 je s výjimkou Zákolanského potoka komplet na obecním pozemku.
Stavbě C5-1 bude pravděpodobně předcházet stavební řízení, realizaci úseku C5-2 navíc i územní řízení.
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ostatní plocha

10001

Dalšími úseky v KÚ Dolany jsou doplňkové úseky. Nejdříve dva úseky cyklotrasy 8250A. Úsek C2-1 je úsek
obsahující pouze svislé dopravní značení. Úsek C2-2 je stavebním úsekem. Úsek C2-1 je umístěn pouze na pozemcích
KSÚS. Ke stanovení místní úpravy bude nutné zajistit souhlas obce a KSÚS. Úsek C2-2 obsahuje návrh rekonstrukce
vozovky, která se ve stávajícím stavu částečně nachází na soukromých pozemcích. Domníváme se však, že při realizaci
rekonstrukce by bylo možné umístit komunikaci zpět na správný pozemek. Realizaci C2-2 bude pravděpodobně
předcházen stavební řízení.

Stávající komunikace

Cyklotrasa délky 472 m

Dolany u
Kladna
(628301)

Dolany u
Kladna
(628301)

Dolany u
Kladna
(628301)

Parcelní
číslo dle
KN

Vlastník - adresa (správce)

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

278/15

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

260/26

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

554

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
[m2]

NE

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Parcelní
číslo dle
KN

Vlastník - adresa (správce)

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

750/1

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

815

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

759

Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)
Dolany u
Kladna
(628301)

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Druh pozemku

Číslo LV

6607

ostatní plocha

10001

NE

2858

ostatní plocha

10001

Veselá Anna Mgr., č. p. 20, 27351 Dolany

ANO

16041

orná půda

45

750/1

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

6607

ostatní plocha

10001

814

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

5660

ostatní plocha

10001

833

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8,
Smíchov, 15000 Praha 5

NE

3790

vodní plocha

222

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
[m2 ]

7.3.6 KÚ Hřebeč

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Druh pozemku

Číslo LV

5162

ostatní plocha

91
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Úsek

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Úpravy
Katastrální
komunika
území
ce

983

8902

ostatní plocha

ostatní plocha

Typ

Úpravy
komunikace

Katastrální
území

Parcelní
číslo dle
KN

Vlastník - adresa (správce)

ZPF (ano/ne)

C2 - 1

Úpravy
Katastrální
komunika
území
ce

ZPF (ano/ne)

Typ

Typ

V KÚ Hřebeč se nachází 3 stavební úseky. Prvním je úsek C1-12. jedná se o shodnou komunikaci jako v úseku
C1-11. Komunikace se ve stávajícím stavu nachází mimo pozemek určený pro tuto komunikaci. I v případě, že
realizovaná vozovka bude provedena na správném pozemku komunikace, hrozí dotčení soukromých pozemků.
V každém případě bude dotčen pozemek 1113/2, na kterém je umístěn celý následující úsek. Předpokládáme, že
realizaci bude předcházet stavební řízení.

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Dolany u Kladna

Úsek

Úsek

Nová stezka

7583

Číslo LV

Nová stezka

ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně

Druh pozemku

1743

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

1113/2

HDU s.r.o., Peklov 31, 27345 Hřebeč

NE

91

91

Rekonstrukce stávající
účelové komunikace

Zábor
pozemku
[m2]

Cyklotrasa délky 152 m

NE

Podíl
vlastnictví

C5 - 1

Obec Dolany, č. p. 35, 27351 Dolany

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

C5 - 2

511

Vlastník - adresa (správce)

Cyklostezka délky Cyklostezka délky
89 m
133 m

Dolany u
Kladna
(628301)

Parcelní
číslo dle
KN

C.1 - 12

Rekonstrukce stávající
účelové komunikace

Cyklotrasa délky 33 m

C1 - 11

Úpravy
Katastrální
komunika
území
ce

ZPF (ano/ne)

Typ

ZPF (ano/ne)

Úsek

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Hřebeč
(648884)
Hřebeč
(648884)

1725

Fialová Anna, Melicharova 77, 27351 Unhošť

ANO

ANO

Omezení dispozičních práv
Předkupní právo
Zástavní právo zákonné

Jungová Olga, Radotínská 185, 25218 Úhonice
Hřebeč
(648884)

1742

Fridrich Jiří, Tyršova 438/33, 27343 Buštěhrad

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení
ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně
Omezení dispozičních práv
Předkupní právo
Zástavní právo zákonné

Dohoda, spol. s r.o., č. p. 220, 27351 Velké Přítočno
Hřebeč
(648884)

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku

Číslo LV

1136

ostatní plocha

10001

8879

ostatní plocha

915

<100

71502

orná půda

1279

<40

5662

orná půda

912

1/3
1/3
1/3

Navazujícím úsekem je úsek C1-13, který obsahuje pouze svislé dopravní značení. Úsek je kompletně veden po
soukromém pozemku. Pro realizaci tohoto úseku bude z majetkového hlediska dostačovat souhlas vlastníka pozemku
s umístěním svislého dopravního značení.
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Vlastník - adresa (správce)

1113/2

HDU s.r.o., Peklov 31, 27345 Hřebeč

NE

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

8879

Druh pozemku

ostatní plocha

Číslo LV

Úsek

915

Dalším stavebním úsekem je úsek C1-14, který se nachází stejně jako předchozí úsek na soukromém úseku. Ovšem
v tomto případě bude realizaci předcházet pravděpodobně stavební povolení a bude nutné zajistit smluvní vztah mezi
vlastníkem a investorem stavby.
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C.1 - 14

Úpravy
komunikace

Cyklotrasa
délky 153 m
Rekonstrukce
stávající
účelové
komunikace

Typ

Katastrální
území

Parcelní
číslo dle
KN

Hřebeč
(648884)

1113/2

Hřebeč
(648884)

1777

Vlastník - adresa (správce)

HDU s.r.o., Peklov 31, 27345 Hřebeč

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

ZPF (ano/ne)

Úsek

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

8879

ostatní plocha

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení , ochranné
pásmo vodního zdroje 2.stupně

8929

NE

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

ostatní plocha

Typ

Číslo LV

915

Úpravy
komunikace

Rekonstrukce stávající účelové komunikace

Stávající
komunikace

Hřebeč
(648884)

Parcelní
číslo dle
KN

Cyklotrasa délky 178 m

C1 - 13

Katastrální
území

C6

Úpravy
komunikace

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Katastrální
území

Parcelní
číslo dle
KN

Vlastník - adresa (správce)

Hřebeč
(648884)

1711

Roth Jiří, Lipová 174, 27351 Unhošť

Hřebeč
(648884)

1692

Roth Jiří, Lipová 174, 27351 Unhošť

1710

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

Hřebeč
(648884)
Hřebeč
(648884)
Hřebeč
(648884)
Hřebeč
(648884)
Hřebeč
(648884)

ZPF (ano/ne)

Typ

ZPF (ano/ne)

Úsek

Cyklotrasa
délky 638 m
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Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Podíl
vlastnictví

Omezení dispozičních práv
ANO Předkupní právo, ochranné pásmo
vodního zdroje 2.stupně
Omezení dispozičních práv
ANO Předkupní právo, ochranné pásmo
vodního zdroje 2.stupně
ochranné pásmo vodního zdroje
NE
2.stupně

1691/1

Tichý Ivo, 5. května 141, 27345 Hřebeč

ANO

1695

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

1693

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

1046

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

Hřebeč
(648884)

670/6

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

Hřebeč
(648884)

1694

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

Zábor
pozemku
2
[m ]

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku

Číslo LV

<70

4692

trvalý travní
porost

963

<380

22832

orná půda

963

728

ostatní plocha

10001

<10

1252

zahrada

47

456

ostatní plocha

10001

66

ostatní plocha

10001

168

ostatní plocha

10001

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

10137

ostatní plocha

537

ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně

1165

ostatní plocha

10001

ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně
ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně
ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně

10001

7.3.7 KÚ Lidice
Posledním úsekem na cyklotrase 8250 v KÚ Hřebeč je úsek C1-15 obsahující pouze svislé dopravní značení. Tento
úsek je veden po pozemcích obce Hřebeč a ve správě KSÚS. Ke stanovení místní úpravy bude nutné zajistit mimo jiné
souhlas obce a KSÚS.

V KÚ Lidice se nachází pouze jeden stavební úsek a jeden úsek obsahující pouze svislé dopravní značení.
Stavebním úsekem je úsek C1-16, který až na výjimku v napojení na KÚ Hřebeč leží na pozemku obce. Stavba bude
vyžadovat pravděpodobně stavební řízení. Ke stavbě bude nutné zajistit smluvní vztah s vlastníkem pozemku.
Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Lidice
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Vlastník - adresa (správce)

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Hřebeč
(648884)

670/6

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Hřebeč
(648884)

1777

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

565/9

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

565/6

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

450/1

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

66/4

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

375/15

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

375/14

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

1494

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč

NE

Hřebeč
(648884)
Hřebeč
(648884)
Hřebeč
(648884)
Hřebeč
(648884)

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení , ochranné
pásmo vodního zdroje 2.stupně
ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně
ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně
ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení , ochranné
pásmo vodního zdroje 2.stupně
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení , ochranné
pásmo vodního zdroje 2.stupně
ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení , ochranné
pásmo vodního zdroje 2.stupně

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2
[m ]

Celková
plocha
pozemku
2
[m ]

Druh pozemku

10137

ostatní plocha

537

8929

ostatní plocha

10001

1290

ostatní plocha

10001

390

ostatní plocha

10001

2259

ostatní plocha

10001

4759

ostatní plocha

537

790

ostatní plocha

10001

693

ostatní plocha

10001

5767

ostatní plocha

10001

Číslo LV

Úsek

Typ

Úpravy
komunikace

Rekonstrukce
stávající účelové
komunikace

Parcelní
číslo dle
KN

C1 - 16

Katastrální
území

Cyklotrasa délky
894m

Stávající komunikace

Cyklotrasa délky 2302 m

C.1 - 15

Úpravy
komunikace

Parcelní
Katastrální
číslo dle
území
KN

Vlastník - adresa (správce)

ZPF (ano/ne)

Typ

ZPF (ano/ne)

Úsek

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Podíl
vlastnictví

Omezení dispozičních práv
ANO Předkupní právo, oochranné pásmo
vodního zdroje 2.stupně

Zábor
pozemku
[m2]

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Druh pozemku

Číslo LV

<120

2007

orná půda

372

Lidice
(683701)

686

Vlk Jan, Revoluční 107/22, 27343 Buštěhrad

Lidice
(683701)

695

Obec Lidice, 10. června 1942 161, 27354 Lidice

NE

ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně

8888

ostatní plocha

10001

Lidice
(683701)

702

Obec Lidice, 10. června 1942 161, 27354 Lidice

NE

ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně

3914

ostatní plocha

10001

Dalším úsekem a to stavebním je úsek C6. Jedná se o úsek ležící na pozemku obce, ovšem pozemek je nedostatečně
široký pro vedení plnohodnotné účelové komunikace. Navržená komunikace se bude jistě dotýkat několika soukromých
pozemků. Komunikace se napojuje na silnici III. tř. z tohoto důvodu je dotčen pozemek ve správě KSÚS.
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Druhým úsekem v KÚ Lidice je úsek obsahující pouze svislé dopravní značení. Úsek obsahuje poměrně velké
množství pozemků a jeden z pozemků má i poměrně velké množství vlastníků. Vzhledem k charakteru úseku se
domníváme, že postačí z majetkového hlediska souhlas pouze KSÚS a obce Lidice.
Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Lidice

Číslo LV

Obec Lidice, 10. června 1942 161, 27354 Lidice

484/17

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

NE

památkově chráněné území

279

ostatní plocha

324

památkově chráněné území

1358

ostatní plocha

ostatní plocha

10001

268

Lidice
(683701)

484/16

ČR - Památník Lidice příspěvková organizace
Ministerstva kultury, Tokajická 152, 27354 Lidice

Lidice
(683701)

484/15

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

památkově chráněné území

87

ostatní plocha

268

Lidice
(683701)

484/14

ČR - Památník Lidice příspěvková organizace
Ministerstva kultury, Tokajická 152, 27354 Lidice

NE

památkově chráněné území

187

ostatní plocha

324

1/12

Burešová Hana, Litovická 684, 25301 Hostivice

1/12

ČR - Památník Lidice příspěvková organizace
Ministerstva kultury, Tokajická 152, 27354 Lidice

2/12

Čornyjová Věra, Husovo náměstí 44, 41301
Roudnice nad Labem

1/24

Fialová Venuše, Petrohradská 3112, 27204 Kladno

1/24

NE

památkově chráněné území

Lidice
(683701)

1755

Obec Hostouň, Kladenská 119, 27353
Hostouň

NE

Hostouň u
Prahy
(645923)

1779

Obec Hostouň, Kladenská 119, 27353
Hostouň

NE

Hostouň u
Prahy
(645923)

1758

Obec Hostouň, Kladenská 119, 27353
Hostouň

NE

Jarůšek Vratislav, Mládežnická 838, 27204 Kladno

1/12
1/24

Mazná Hana, S. K. Neumanna 1005, 36301 Ostrov

1/24

Řimnáčová Renáta Ing., Přední 647/3, Liboc, 16100
Praha 6

1/12

Szitásová Jitka, Pod vodárnou 301, 37367 Borek

1/12

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Podíl
vlastnictví

Celková
plocha
pozemku

Druh pozemku

Číslo LV

2042

ostatní plocha

10001

14455

ostatní plocha

10001

2235

ostatní plocha

10001

2

[m ]

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Pavlov u Unhoště

319

1/12

Kuzmová Miluše, Dolní Folmava 100, 34532 Česká
Kubice

Škopánová Dita, Vladivostocká 807/5, Vršovice,
10000 Praha 10
Tichá Adéla, Dlouhá 1048/13, 41002 Lovosice
Lidice
(683701)

Hostouň u
Prahy
(645923)

1/24
ostatní plocha

94

Úsek

1/12
1/24

484/12

ČR - Památník Lidice příspěvková organizace
Ministerstva kultury, Tokajická 152, 27354 Lidice

NE

památkově chráněné území

517

ostatní plocha

324

484/11

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

památkově chráněné území

1201

ostatní plocha

268

Typ

Úpravy
komunikace

Rekonstrukce Rekonstrukce
účelové
účelové
komunikace komunikace

484/13

Vlastník - adresa (správce)

7.3.10 KÚ Pavlov u Unhoště

C2 - 4

Hofnerová Ludmila, Ostravská 3067, Kročehlavy,
27201 Kladno
Jarůšek Leoš, Švýcarská 2431, Kročehlavy, 27201
Kladno

Parcelní
číslo dle
KN

Katastrální
území

V KÚ Pavlov se nachází 3 úseky, z nichž 2 jsou stavební. Jedná se o úseky C2-4 a C2-6. Oba úseky jsou vzájemně
propleteny s úseky předchozími, kde jsou pozemky komunikace ve vlastnictví obce. Zde v KÚ Pavlov je tomu jinak, zde
jsou pozemky komunikace v soukromém vlastnictví. Realizaci bude pravděpodobně předcházet stavební řízení a k němu
bude nutné doložit smluvní vztah mezi investorem a vlastníky komunikace.

Cyklostezka
délky 73 m

Lidice
(683701)

Brejníková Věra, Dukelská 271, 27303 Stochov

Cyklostezka
délky 282 m

702

Úpravy
komunikace

Typ

Rekonstrukce Rekonstrukce
účelové
účelové
komunikace
komunikace

Úsek

Cyklostezka
délky 306 m

3914

Druh pozemku

C2 - 3

Celková
plocha
pozemku
[m2 ]

C2 - 5

Zábor
pozemku
[m2]

C2 - 6

Stávající komunikace

NE

ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně

Podíl
vlastnictví

Parcelní
Katastrální území číslo dle
KN

ZPF (ano/ne)

Cyklotrasa délky 820 m

C1 - 17

Lidice
(683701)

Vlastník - adresa (správce)

Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Hostouň u Prahy
Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Cyklostezka
délky 154 m

Lidice
(683701)

Parcelní
číslo dle
KN

ZPF (ano/ne)

Typ

Katastrální
území

ZPF (ano/ne)

Úsek

Úpravy
komunikace

7.3.9 KÚ Hostouň u Prahy
V KÚ Hostouň se nachází 2 stavební úseky jedné a té samé účelové komunikace. V obou případech se jedná o
pozemky ve vlastnictví obce Hostouň. Jedná se o úseky náležející k cyklotrase 8250A - C2-3 a C2-5. realizaci bude
pravděpodobně předcházet stavební řízení. Z vlastnického hlediska se jedná o druhý bezproblémový úsek.

Vlastník - adresa (správce)

Dudová Jaroslava, Karla Čapka 777, 27351 Unhošť
Pavlov u Unhoště
(718351)

498/2

NE

Kratochvíl Jan, U dubu 1057/6, Braník, 14700 Praha 4

3/4

2

[m ]

Celková
plocha
pozemku

Druh pozemku

Číslo LV

2

[m ]

485

485

ostatní plocha

146

783

783

ostatní plocha

178

4/5
NE

Kratochvíl Jan, U dubu 1057/6, Braník, 14700 Praha 4

Zábor
pozemku

3/24

SJM Hudler Petr Ing. a Hudlerová Ludmila MUDr., Krumlovská 1830/84,
České Budějovice 7, 37007 České Budějovice
492/2

Podíl
vlastnictví

3/24

Novotný Vladimír, Spálená 78, 27351 Unhošť

Pavlov u Unhoště
(718351)

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

1/5

7.3.8 KÚ Makotřasy
V KÚ Makotřasy se nachází poslední úsek cyklotrasy 8250, která je v tomto úseku umístěna na pozemku ve
správě KSÚS. Z tohoto důvodu bude nutné ke stanovení místní úpravy doložit i souhlas KSÚS
Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Makotřasy

Číslo LV

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

6220

ostatní plocha

167

Věcné břemeno vedení
Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

9784

ostatní plocha

167

Katastrální
území

Parcelní
číslo dle
KN

Vlastník - adresa (správce)

Rekonstrukce
stávající účelové
komunikace

Druh pozemku

Úpravy
komunikace

Makotřasy
(689947)

571/5

C1 - 16

Celková
plocha
pozemku
[m2]

Typ

Cyklotrasa délky
894m

ZPF (ano/ne)

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

Úsek

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Makotřasy
(689947)

571/1

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5, Hosp: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
[m2]
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Posledním úsekem cyklotrasy 8250A je úsek obsahující pouze svislé dopravní značení. Stávající účelová
komunikace leží na velkém množství pozemků s různými vlastníky. Předpokládáme však, že ke stanovení místní úpravy
bude dostačovat souhlas obce Pavlov, KSÚS a popřípadě i ŘSD.
Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí Lidického potoka - KÚ Pavlov u Unhoště

Typ

Úpravy
komunikace

Parcelní
Katastrální území číslo dle
KN

Pavlov u Unhoště
(718351)
Pavlov u Unhoště
(718351)
Pavlov u Unhoště
(718351)

Stávající komunikace

Cyklotrasa délky 828 m

C2 - 7

Pavlov u Unhoště
(718351)

Vlastník - adresa (správce)

ZPF (ano/ne)

Úsek

Poznámka (podíl vlastnictví
pozemků)

SJM Hudler Petr Ing. a Hudlerová Ludmila MUDr., Krumlovská 1830/84,
NE
Věcné břemeno (podle listiny)
České Budějovice 7, 37007 České Budějovice
Kratochvíl Jan, U dubu 1057/6, Braník, 14700 Praha 4
Česká republika, Hosp.: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic
1904/20
NE
546/56, Nusle, 14000 Praha
a dálnic ČR
SJM Hudler Petr Ing. a Hudlerová Ludmila MUDr., Krumlovská 1830/84,
492/9
NE
České Budějovice 7, 37007 České Budějovice
Kratochvíl Jan, U dubu 1057/6, Braník, 14700 Praha 4
1904/17

Podíl
vlastnictví

Zábor
pozemku
2

[m ]

Celková
plocha
pozemku

4/5

Druh pozemku

Číslo LV

431

ostatní plocha

178

227

ostatní plocha

137

280

ostatní plocha

178

2

[m ]

1/5

4/5
1/5

492/4

KH REFLEX Pavlov, s.r.o., U háje 1426/37, Braník, 14700 Praha 4

NE

492

ostatní plocha

194

Pavlov u Unhoště
(718351)

483/3

Česká republika, Hosp.: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

NE

36

ostatní plocha

60000

Pavlov u Unhoště
(718351)

492/3

710

ostatní plocha

178

12326

ostatní plocha

137

Pavlov u Unhoště
Pavlov u Unhoště
(718351)

482/17

Vlastnické právo Podíl
SJM Hudler Petr Ing. a Hudlerová Ludmila MUDr., Krumlovská 1830/84,
NE
České Budějovice 7, 37007 České Budějovice
Kratochvíl Jan, U dubu 1057/6, Braník, 14700 Praha 4
Obec Pavlov, Lidická 65, 27351 Pavlov

4/5
1/5

Věcné břemeno užívání
Věcné břemeno zřizování a
NE
provozování vedení
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic
a dálnic ČR

1892/4

Česká republika, Hosp.: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, Nusle, 14000 Praha

482/34

Obec Pavlov, Lidická 65, 27351 Pavlov

NE

408

ostatní plocha

10001

482/14

Obec Pavlov, Lidická 65, 27351 Pavlov

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

2284

ostatní plocha

10001

Pavlov u Unhoště
(718351)

1889/1

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Hosp:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

1874

ostatní plocha

28

Pavlov u Unhoště
(718351)

483/1

Česká republika, Hosp.: Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

NE

Věcné břemeno zřizování a
provozování vedení

17431

ostatní plocha

6

Pavlov u Unhoště
(718351)
Pavlov u Unhoště
(718351)

7.4 Sumarizace návrhu
7.4.1 Cyklotrasa 8250
C1-1 KÚ Braškov + C1-2 KÚ Pletený Újezd
- Úsek propojující obce Braškov a Pletený Újezd
- Úsek délky 1367 m
- Pouze vyznačení cyklotrasy
Přínosy
o Napojení cyklotrasy 8250 na stávající cyklotrasu 8182
o Zvýšení atraktivity cyklotrasy 8250
o Vedení cyklistů po převážně místních a účelových komunikacích
Hrozby
o Částečné vedení cyklotrasy po silnici III. tř.
o Úrovňové křížení silnice I/6H
o Nutný souhlas ŘSD a KSÚS k vyznačení cyklotrasy
Komentář
Z hlediska vybudování úseku se jedná o takřka bezproblémový úsek, pakliže ŘSD a KSÚS svolí umístit
svislé dopravní značení na pozemky v jejich správě.
C1-3A KÚ Pletený Újezd + C1-4 KÚ Malé a Velké Přítočno
- Úsek propojující obce Pletený újezd a malé Přítočno
- Úsek délky 1041 m
- Rekonstrukce polní cesty (účelové komunikace) – štěrkový kryt
Přínosy
o Propojení obcí mimo silnice
o Optimální vedení cyklotrasy z hlediska podélných sklonů
Hrozby
o Možnost užívání osobními vozidly (po rekonstrukci) – doporučujeme umístit zákazy
o Zásah na soukromé pozemky (nutné zajistit smluvní vztahy)

o Zavodnění pláně komunikace bez vybudování dostatečného příkopu
Komentář
Tento úsek je jedním z úseků, které by mohli být v relativně krátké době realizovány. Komunikace
zasahuje na několik soukromých pozemků, ale domníváme se, že oproti ostatním úsekům je jich méně
a v některých případech by se při návrhu mohlo ukázat, že pozemky dotčené nebudou. Zároveň ale
doporučujeme vybudovat kompletní komunikaci, tedy i s příkopy, aby nedocházelo ke splavování ornice
na komunikaci a aby komunikace byla „v suchu“.
C1-5 KÚ Malé Přítočno
- Úsek dlouhý 62 m
- Propojení C1-4 a C1-6 po místní komunikaci ul. Severní
- Pouze vyznačení cyklotrasy
Komentář
Krátký bezproblémový úsek. Doporučujeme majetkově vypořádat stávající místní komunikaci.
C1-6 + C1-7 KÚ Velké Přítočno
- Úsek dlouhý 489 m
- Propojení Malého a Velkého Přítočna
- Nová stezka a rekonstruovaná polní cesta (účelová komunikace)
Přínosy
o Propojení obou obcí mimo silnici I/61
o Vhodné doplnit chodníkem podél I/61 až do Velkého Přítočna
o Samostatné komunikace pro cyklisty
Hrozby
o Vedení takřka pouze po soukromých pozemcích (Nutné zajistit smluvní vztahy)
o Úrovňové křížení I/61
o Zavodnění pláně komunikace bez vybudování dostatečného příkopu (C1-6)
o Vedení po okraji a poté napříč regionálním biokoridorem
Komentář
Nejsložitější úsek z hlediska majetkového vypořádání. K Úseku C1-6 je možné uvažovat variantu po
druhé straně silnice I/61. Atraktivní úsek s předpokladem využití nejen cyklistické, ale i pěší dopravy.
C1-8 KÚ Velké Přítočno + C1-9 KÚ Dolany
- Úsek dlouhý 795 m
- Propojení Velkého Přítočna a Dolan
- Nová stezka pro pěší a cyklisty
Přínosy
o Propojení obou obcí podél Zákolanského potoka
o Vhodné i pro in-line
o Atraktivní úsek přírodou
Hrozby
o Asfaltová stezka v regionálním biokoridoru
o Stezka kompletně v rozlivové oblasti Zákolanského potoka
o Nutná koordinace vedení stezky vzhledem k plánované přeložce I/61
Komentář
Stavba se v KÚ Velkého Přítočna nachází na soukromých pozemcích. Stavba je vedena v rozlivové
oblasti a zároveň uvnitř biokoridoru. Navíc stavbu křižuje plánovaná přeložka silnice I/61.
Předpokládáme, že tento úsek bude z hlediska návrhu i realizace jedním ze složitějších.
C1-10 KÚ Dolany
- Úsek dlouhý 1129 m
- Pouze svislé dopravní značení
Přínosy
o Propojení cyklotrasy přes obec Dolany
o Vedení převážně po místních a účelových komunikacích
o Možnost odpojení na 8250A
Hrozby
o Částečné vedení po silnici III. tř.
o Nutný souhlas KSÚS k vyznačení cyklotrasy
Komentář
Předpokládáme, že tento úsek bude bezproblémový.
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C1-11 KÚ Dolany + C1-12 KÚ Hřebeč
- Úsek dlouhý 185 m
- Rekonstrukce účelové komunikace – asfalt
Přínosy
o Propojení Dolan a Hřebče Peklova
o Možnost odpojení na cyklotrasu 0101A
Hrozby
o Zásah na soukromé pozemky (nutné zajistit smluvní vztahy)
o Fyzicky se komunikace nachází mimo pozemek
o Velký podélný sklon komunikace
Komentář
Úsek ležící na rozhraní 3 katastrálních území. Předpokládáme zásah na soukromé pozemky.
C1-14 KÚ Hřebeč
- Úsek dlouhý 153 m
- Propojení Peklova a Hřebče
- Rekonstrukce účelové komunikace – štěrk
Přínosy
o Propojení Peklova a Hřebče
Hrozby
o Celý úsek na soukromém pozemku (nutné zajistit smluvní vztahy)
Komentář
Pakliže dojde k dohodě mezi vlastníkem a investorem, pak se jedná o poměrně snadný úsek.
C1-13 a C1-15 KÚ Hřebeč
- Úseky dlouhé 638 a 2307 m
- Vedení cyklotrasy na území obce Hřebeč
Přínosy
o Vedení cyklotrasy po místních a účelových komunikacích takřka v celém KÚ Hřebeč
o Propojení s dalšími stávajícími cyklotrasami
Hrozby
o Úrovňové křížení silnice III. tř
o Vedení mimo centrum obce
Komentář
Jedná se o úseky svislého dopravního značení. K realizaci těchto úseků bude nutné zajistit souhlas
vlastníka pozemku C1-13 a souhlas KSÚS.
C1-16 KÚ Lidice
- Úsek dlouhý 894 m
- Rekonstrukce účelové komunikace – štěrk
Přínosy
o Vedení cyklotrasy mimo silnici III. tř.
o Atraktivní úsek mimo stávající cyklotrasy
Hrozby
o Zásah na soukromé pozemky (nutné zajistit smluvní vztahy)
o Nutné dobře řešit odvodnění komunikace a oddělení od navazujících lánů polí
Komentář
Po vyřešení jednoho soukromého pozemku je možné stavbu realizovat.
C1-17 KÚ Lidice a C1-18 KÚ Makotřasy
- Úsek délky 1790 m
- Propojení Lidic a Makotřas
- Pouze svislé dopravní značení
Přínosy
o Propojení obcí Hřebeč – Lidice – Makotřasy atraktivní oblastí
o Vedení kolem areálu památníku Lidice
o Možnost pokračování cyklotrasy v navazujících etapách
Hrozby
o Vedení převážně po silnici III. tř
Komentář
Cyklotrasa může být vyznačena se souhlasem KSÚS. Z hlediska realizace se jedná o poměrně
jednoduchý úsek.

7.4.2 Cyklotrasa 8250A
C2-1 KÚ Dolany
- Úsek dlouhý 472 m
- Pouze svislé dopravní značení
- V rámci obce Dolany
Přínosy
o Propojení cyklotrasy 8250 a 8250A
o Vedení cyklistů centrem obce
Hrozby
o Trasa vedena po silnici III. tř.
Komentář
Jedná se o úsek vyznačený pouze svislým dopravním značením, celý na silnici III. tř. K vyznačení bude
nutné zajistit souhlas KSÚS.
C2-2 KÚ Dolany + C2-3+C2-5 KÚ Houstouň u Prahy + C2-4+C2-6 KÚ Pavlov u Unhoště
- Úsek dlouhý 1658 m
- Rekonstrukce stávající polní cesty – štěrk
- Propojuje Dolany a Pavlov
Přínosy
o Propojení Dolan a Pavlova po rekonstruované účelové komunikaci
o Atraktivní úsek z hlediska dojezdu na kole k žel. st.
Hrozby
o Soukromé pozemky v KÚ Pavlov
o Soukromé pozemky v KÚ Dolany
Komentář
Před začátkem realizace kteréhokoli z úseků doporučujeme vyřešit smluvní vztahy s vlastníky pozemku
pod komunikací v KÚ Pavlov. Doporučujeme řešit celou účelovou komunikaci najednou tak, aby nedošlo
k tomu, že některá část rekonstruovaná bude a některá nikoli.
C2-7 KÚ Pavlov
- Úsek dlouhý 821 m
- Vedení cyklotrasy v obci Pavlov
- Pouze svislé dopravní značení
Přínosy
o Propojení Dolan a tím i cyklotrasu 8250 s žst. Pavlov
o Vedení po účelových a místních komunikacích
Hrozby
o Soukromé a státní vlastnictví účelové komunikace
o Úrovňové křížení silnice I. tř.
o Vedení částečně po silnici III. tř.
Komentář
I přes velké množství soukromých pozemků se jedná o stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci
(není zanesena v územním plánu). K vyznačení cyklotrasy bude pravděpodobně postačovat souhlas
KSÚS a ŘSD.

7.4.3 Alternativní vedení cyklotrasy 8250 C1-X
C1-X1 + C1-X2 + C1-X3 KÚ Velké Přítočno
- Úsek dlouhý 1379 m
- Veden obcí Velké Přítočno
- Úsek C1-X2 je stavebním úsekem, zbytek pouze svislé dopravní značení
Přínosy
o Vyhnutí se problémovým úsekům C1-6 a C1-7
o Vedení převážně po místních a účelových komunikacích
o Vedení cyklotrasy více do obce, než návrh C1-6 a C1-7
Hrozby
o Úsek veden částečně po silnici I. tř. a po silnici III. tř.
o Úsek úrovňově křižuje silnici I. tř
o Úsek C1-X2 je veden po částečně soukromých pozemcích
Komentář
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Pakliže má být tato trasa alternativou k problémovým úsekům z hlediska vlastnictví pozemků,
doporučujeme uvažovat vynechání úseku C1-X2 a trasu v nejhorším řešení vést po silnici I. třídy.

7.4.4 Doplňkový úsek C3 – Velké Přítočno žst.
C3-1 – KÚ Velké Přítočno
- Úsek dlouhý 290 m
- Rekonstrukce stávající účelové komunikace – štěrk
Přínosy
o Propojuje Velké Přítočno a cyklotrasu 8250 mezi Pleteným Újezdem a Malým Přítočnem
o Je možné tudy vést alternativně cyklotrasu 8250
o Atraktivní napojení z turistického hlediska
Hrozby
o Hrozí zavodnění pláně komunikace (nutné vybudovat příkop)
Komentář
Jedná se o takřka bezproblémový úsek rekonstruované komunikace

7.4.7 Doplňkový úsek C6
-

Délka úseku 252 m
Rekonstrukce stávající účelové komunikace – asfalt
Přínosy
o Propojení cyklotrasy 8250 a stávající cyklotrasy 0018
o Propojení okraje Hřebče s cyklotrasou 8250
Hrozby
o Zásah na soukromé pozemky (nutné zajistit smluvní vztahy)
o Velký podélný sklon komunikace v zastavěné části – nutné řešit odvodnění
o Okraj lesního pozemku
Komentář
Pakliže dojde k zajištění smluvních vztahů, bude možno začít projektovat komunikaci, která kvůli
odvodnění bude v dané oblasti složitější na technické řešení.

C3-2 KÚ Velké Přítočno
- Úsek délky 853 m
- Rekonstrukce stávající účelové komunikace – štěrk
Přínosy
o Propojuje obec Velké Přítočno a Navrhovanou žel. stanici Velké Přítočno
o Spolu s C3-1 vytváří další propojení železnice a cyklotrasy 8250
Hrozby
o Vedeno částečně po soukromých pozemcích
o Pokud bude komunikace realizována před přeložkou trati č. 120, nebo nebude možno využít původní
trasu žel. trati, dojde k dalším záborům soukromých pozemků.
Komentář
Doporučujeme s realizací vyčkat do rekonstrukce žel. trati č. 120, a využít částečně pro vedení
komunikace původní trasu dráhy. V každém případě se zasáhne na soukromé pozemky, ke kterým je
nutné zajistit smluvní vztah.

7.4.5 Doplňkový úsek C4 – Velké Přítočno v Lukách
-

Úsek ve dvou variantách
Úsek délky cca 100 m
Asfaltová komunikace
Přínosy
o Propojuje Velké Přítočno a cyklotrasu 8250
o Ve variantě A je úsek tvořen samostatnou stezkou
o Propojuje Velké Přítočno a Dolany (spolu s C1-8 a C1-9)
Hrozby
o Asfaltová stezka / komunikace v regionálním biokoridoru
o Stezka / komunikace zasahuje do rozlivové oblasti Zákolanského potoka
o Zásah do soukromých pozemků (nutné zajistit smluvní vztahy)
Komentář
Ať již jedna či druhá varianta, obě zasahují do soukromých pozemků. Úsek bude řešen s návazností na
úseky C1-8, popřípadě C1-7.

7.4.6 Doplňkový úsek okruh kolem rybníka Dolany C5
-

Úsek délky 222 m
Asfaltová komunikace
Přínosy
o Okruh vhodný pro jízdu dětí a in-line
o Okruh kolem hřiště, rybníka
Hrozby
o Obsahuje 2 lávky
o Veden v regionálním biokoridoru
o Veden v rozlivové části Zákolanského potoka
Komentář
Okruh bude nutné koordinovat z hlediska možného rozvodnění Zákolanského potoka a také z důvodu
regionálního biokoridoru. Z vlastnického hlediska realizaci pravděpodobně nic nebrání.

Zakázka

STUDIE CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Jméno přílohy

TEXTOVÁ ČÁST

Strana

Příloha

43/45

A

8

ZÁVĚRY Z PROJEDNÁNÍ S DOSS A VYBRANÝMI SPRÁVCI

Město Kladno – Odbor výstavby – oddělení územního rozhodování - územně plánovací informace
o

Úseky cyklotrasy vedené po stávajících komunikacích nepodléhají územnímu rozhodnutí o umístění
stavby ani stavebnímu povolení speciálního stavebního úřadu. Nové značení je nutné projednat s
Policií ČR, dopravním inspektorátem Kladno a odborem dopravy a služeb Magistrátu města Kladna.
Případné stavební úpravy stávajících komunikací podléhají povolení speciálního stavebního úřadu –
silničního úřadu Magistrátu města Kladna.

Obec Braškov
o „K uvedené studii nemáme připomínky…“

o

V katastrálním území Malé Přítočno je cyklotrasa navržena na pozemcích stávajících komunikací na
pozemcích parc. č. 356, 240/12, 355/1 a parc. č. 355/2.

Obec Dolany
o „Obec Dolany nemá námitek s navrhovanou studií…“

o

Dále je cyklotrasa navržena po pozemcích parc. č. 240/16, 345/11, 345/14, 234/2, 234/6, 234/9,
234/12, 234/14, 234/18 a parc. č. 68/1 v k. ú. Malé Přítočno, které jsou dle platného územního plánu
obce Malé Přítočno určeny pro funkční využití „účelová komunikace v krajině“, pro funkční využití
„zemědělská půda“, „nelesní zeleň“ a „doprovodná zeleň". Jedná se o nezastavitelná území obce, ve
kterých je v souladu s § 18 stavebního zákona umístění cyklotrasy možné.

o

V katastrálním území Velké Přítočno cyklotrasa na vržena na pozemcích stávajících komunikací na
pozemcích parc. č. 364/4, 364/5, 364/6, 364/7, 346/1, 365/1, 346/1, 346/7, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4,
312/46, st. p. č. 16/1, parc. č. 325/1, 328/1, 368/5, 368/1, 368/8, 368/4, 368/3, 318/5, 318/3, 318/7,
318/8, 318/9, 318/6, 312/47, 312/3, 363/1, 358/2, 322/3, 346/1, 297/7 v k. ú. Velké Přítočno.

o

Cyklotrasa je dále navržena na pozemcích 307/23, 307/24, 307/25, 307/26, 307/27, 307/28, 307/30,
307/31, 307/21, 312/4, 312/7, 317/1, 317/2, 317/3, 318/4, 320/1, 322/4, 265/7, 242/2, 261/6, 242/1,
237/1, 297/16, 297/1, 297/17 v k.ú. Velké Přítočno. Dle platného územního plánu obce Velké Přítočno
jsou pozemky určeny pro funkční využití „zemědělská půda“, „louky a trvalé travní porosty“,
„doprovodná a rozptýlená zeleň“. Jedná se o nezastavitelné území obce, ve kterých je v souladu s §
18 stavebního zákona umístění cyklotrasy možné.

o

Pozemek parc. č. 307/31, st. p. 4/1 a jižní část pozemků parc. č. 307/28 a 307/30 jsou dle platného
územního plánu obce Velké Přítočno v zastavitelném území obce Velké Přítočno s funkčním využitím
„nízkopodlažní bydlení venkovského typu“. Umístění cyklotrasy je zde z územního hlediska možné.

o

Pozemek parc. č. 230/1 v k.ú. Velké Přítočno je dle platného územního plánu obce Velké Přítočno
určen pro funkční využití „železniční trať ke zrušení, účelová komunikace návrh“. Umístění cyklotrasy
na tomto pozemku je podmíněno zrušením, resp. přeložkou stávající železniční trati.

o

Pozemek parc. č. 9 v k. ú. Velké Přítočno je pozemkem vodní plochy. Na tomto pozemku je stávající
komunikace. Umístění cyklotrasy na této části pozemku je možné.

Obec Lidice
o „obec Lidice nemá námitky“

o

V katastrálním území Dolany je cyklotrasa na vržena na pozemcích stávajících komunikací na
pozemcích parc. č. 25/1, 311/9, 278/15, 216/1, 511, 260/26, 554, 590, 680, 750/1 v k. ú. Dolany.

Obec Makotřasy
o Bez odezvy

o

Dále je navrhovaná cyklotrasa po pozemcích parc. č. 834, 750/1, 836, 816, 835, 587, 679, 815, 759,
814 a 833 v k. ú. Dolany. Dle platného územního plánu obce Dolany jsou výše uvedené pozemky
určeny pro funkční využití „plochy přírodní – s funkcí ÚSES“, „plochy dopravní infrastruktury – silniční
účelové cesty“, „plochy systému sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační“, „navrhované
cyklostezky“, „plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“, „plochy systému
sídelní zeleně – zeleň přírodního charakteru“. Jedná se z větší části o nezastavitelné území. Umístění
cyklotrasy je v souladu s § 18 stavebního zákona na těchto pozemcích z územního hlediska možný.

o

Pozemek parc. č. 759 v jižní části zasahuje do zastavitelného území s funkčním využitím „plochy
bydlení venkovského typu v rodinných domech“, v tomto území lze umístit stavbu cyklostezky.

o

Pozemek parc. č. 816 je pozemkem vodní plochy. Na tomto pozemku bude vybudován mostek přes
přepad rybníka.

o

Pozemek parc. č. 833 je pozemek Zákolanského potoka s funkčním využitím „vodní plocha“. Na tomto
pozemku lze dle platného územního plánu obce Dolany umístit pouze mosty a lávky, stavba
cyklotrasy není v souladu s regulativy územního plánu obce Dolany. Stavbu cyklostezky není možné
na tomto pozemku umístit.
Zde pravděpodobně došlo k omylu při pochopení studie, či přepisu při zpracování
vyjádření. Přes zákolanský potok jsou navrhovány pouze lávky, či mosty. „Stavba

Ke zpracování studie cyklotrasy byly získány zákresy inženýrských sítí od jednotlivých správců technické
infrastruktury. Tyto zákresy jsou obsaženy ve výkresech. Další projednání nebylo se správci technické infrastruktury
provedeno. K vyjádření k záměru byly osloveny jednotlivé obce, na jejichž katastrálních územích se záměr nachází a
správci dopravní infrastruktury a některé orgány státní správy.

Obec Hostouň
o „Obec Hostouň nemá k předložené studii žádné připomínky.“
Obec Hřebeč
o
o

o

Obec Hřebeč nemá námitek k výše uvedené studii za předpokladu, že budou zohledněny naše připomínky z
pracovního jednání v obci Lididice dne 22.2.2017.
V rámci studie si dovolujeme upozornit na trasu úseku C13 a C14, která je vedena zónou určenou pro
komerční účely a komunikace je zde ve vlastnictví třetí osoby. Cestu využívá i nákladní doprava. Dále
preferujeme dokončení (propojení trasy) C1 -16 Hřebeč - Lidice.
Studie uvádí, že se jedná o soukromou komunikaci. Tato komunikace je však veřejně přístupná
a obsluhuje nejen komerční areál, ale i další nemovitosti. V současném stavu se domníváme,
že podíl nákladní dopravy v lokalitě není nijak vysoký. Pakliže by tomu v budoucnu mělo být
jinak, bylo by vhodné vést cyklotrasu po samostatné cyklostezce, nebo po vyhrazeném jízdním
pruhu pro cyklisty. V případě nárůstu nákladní dopravy bude muset dojít k úpravě stávajících
komunikací, neboť ty nebudou šířkově ani svým technickým stavem dostatečné.
Do studie dále navrhujeme zapracovat instalace závor (případně jiných opatření) na vjezdových a výjezdových
místech cyklostezek a cyklotras (zejména s ohledem na současné zkušenosti obcí mikroregionu s vjezdy
neoprávněných subjektů na cyklostezky a z toho pramenící vznik „černých“ skládek v okolí cest) tak, aby bylo
zohledněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Návrh závor na veřejně přístupné účelové komunikace je složitá věc. Musí se zajistit, aby
všichni, kdo tam mají mít přístup, měli klíče od závory. Pokud se jedná o úsek cyklotrasy
vedené mezi poli, klíče by měli mít jak všichni vlastnící, tak pronajímatelé apod. Nehledě na to,
pokud by komunikace měla sloužit jako přístupová komunikace pro zásah HZS, musí být
závory „snadno“ otevíratelné i bez klíčů. Například pomocí štípacích nůžek.
Závory, popřípadě sloupky umožňující průjezd cyklistů doporučujeme umístit pouze na
samostatné cyklostezky. Tedy nikoli na rekonstruované účelové cesty, ale pouze na
komunikace pro cyklisty a pěší. Návrh konkrétního opatření by měla obsahovat až
dokumentace ke stavebnímu povolení.

Obec Malé Přítočno
o Bez odezvy
Obec Pavlov
o „Požadujeme změnit trasu z ul. Zahradní na slepou část komunikace I/6 v ul. Karlovarská.“
Vedení cyklotrasy po silnici I. tř. je obecně v rozporu s vyjádřením správce silnice – ŘSD.
V tomto případě by ovšem mělo být přihlédnuto k tomu, že se jedná o slepou komunikaci a
není jiný, než historický důvod, aby tato část komunikace byla silnicí I. tř. V každém případě
ale vedení cyklotrasy v tomto úseku je pouze vyznačením a varianta bude dojednána v době
povolování dopravního značení.
Obec Pletený Újezd
o „Obec Pletený újezd nemá námitek ke studii…“
Obec Velké Přítočno
o Obec Velké Přítočno nemá námitky

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
o „Proti trasování cyklostezek a cyklotras, dle projektu nemáme námitek“
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cyklotrasy“ v textu nedává smysl. Cyklotrasa bude vyznačena pouze svislým
dopravním značením, nejedná se o fyzickou stavbu, která by se umisťovala na
pozemek.
o

V katastrálním území Hřebeč je cyklotrasa na vržena na pozemcích stávajících komunikací na
pozemcích parc. č. 1743, 1113/2, 1777, 670/6, 565/9, 565/6, 450/1, 66/4, 375/15, 375/14, 1494, 1710,
1046 v k. ú. Hřebeč.

o

Dále je cyklotrasa navrhovaná na pozemcích parc. č. 1725, 1742, 1711, 1692, 1691/1, 1695, 1694, ,
které jsou platným územním plánem obce Hřebeč určeny pro funkční využití „orná půda“, „účelová
komunikace“, „lesy“, „krajinná zóna s dominantní přírodní funkcí“. Jedná se o nezastavitelná území
obce Hřebeč, umístění cyklotrasy je na těchto pozemcích v souladu s § 18 stavebního zákona z
územního hlediska možný.

o

Pozemek parc. č. 1693 v k.ú. Hřebeč je dle platného územního plánu obce Hřebeč umístěn v
zastavitelném území obce Hřebeč s funkčním využitím „nízkopodlažní bydlení“. Umístění cyklotrasy
na tomto pozemku je z územního hlediska možné.

o

Pozemek parc. č. 1691/1 v k.ú. Hřebeč je dle platného územního plánu obce Hřebeč umístěn
částečně v zastavitelném území obce Hřebeč s funkčním využitím „nízkopodlažní bydlení“, částečně
v nezastavitelné části obce s funkčním využitím „zahrady v obytné zóně“. Umístění cyklotrasy na
tomto pozemku je z územního hlediska možné.

o

Příslušných silničních správních úřadů (tj. obecních úřadů obcí Malé Přítočno, Velké
Přítočno, Dolany, Hřebeč, Lidice, Makotřasy, Pletený Újezd)
• Vyjádření účastníků řízení a správců sítí technické infrastruktury
Z konkrétní předložené dokumentace pro řízení může vyplynout požadavek na předložení
dalších podkladů.
•

Městský úřad Unhošť – odbor výstavby – územně plánovací informace
o Všechny obce přes jejichž území trasa prochází mají zpracovanou územně plánovací dokumentaci.
Trasa se nachází na území s regulativy komunikací, veřejné prostranství nebo cyklotras; navržená
trasa je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
o Regulační plány nejsou pro dané území zpracovány ani požadovány.
o Část trasy úseku C1-3B v katastrálním území Pletený Újezd, která bude vedena po nové místní
komunikaci vyžaduje vydání územního rozhodnutí o umístění této stavby. Seznam dotčených orgánů
Vám sdělíme v případě přeložky železniční trati.
o Pro ostatní úseky není nutné, vzhledem na vedení trasy po stávajících komunikacích vydávat územní
rozhodnutí. Stavba bude projednána u speciálního stavebního úřadu, kterým je Magistrát města
Kladna, odbor výstavby, odd. speciálních stavebních činností.
Městský úřad Kladno – odbor životního prostředí
o Bez odezvy
Povodí Vltavy s. p.
o Bez odezvy

V katastrálním území Lidice je cyklotrasa navržena na pozemcích stávajících komunikací na
pozemcích parc. č. 695, 702, 484/17, 484/16, 484/15, 484/14, 484/13, 484/12 a 484/11 v k. ú. Lidice

o

Dále je navrhovaná cyklotrasa po pozemku parc. 686 v k. ú. Lidice, který je dle platného územního
plánu obce Lidice určen pro funkční využití „plochy zemědělské“. Jedná se o nezastavitelné území
obce. V souladu s § 18 je umístění cyklotrasy na tomto pozemku z územního hlediska možné.

o

V katastrálním území Makotřasy je cyklotrasa navržená na pozemcích parc. č. 571/5 a 571/1 v k. ú.
Makotřasy. Jedná se o stávající komunikace III. třídy.

o

V katastrálním území Hostouň je cyklotrasa navržená na pozemcích stávajících účelových
komunikací na pozemcích parc. č. parc. č. 1755, 1758 v k.ú. Hostouň.

o

Pozemek parc. č. 1779 v k.ú. Hostouň je dle platného územního plánu obce Hostouň určen v severní
části pro funkční využití „ účelová komunikace“, v západní části je určen pro funkční využití
„zemědělská půda“. Na těchto částech pozemku je umístění cyklostezky v souladu s § 18 stavebního
zákona z územního hlediska možné. Střední část pozemku je určena pro funkční využití „vodní plochy
a toky“. Umístit cyklotrasu na tuto část pozemku není v souladu s regulativy daného území – není
možné.
Rekonstruovaná stávající komunikace se nachází na západní hraně pozemku, tedy
nepředpokládáme s rekonstrukcí komunikace z tohoto důvodu problém.

o

Nové umístění cyklotras podléhá projednání v územním řízení o umístění stavby v souladu s § 79
stavebního zákona v platném znění a následně stavebnímu řízení u speciálního stavebního úřadu –
silničního úřadu.
Zde pravděpodobně došlo k záměně slov cyklostezky/cyklotrasa. Pro cyklotrasu platí
úplně první odstavec. Tento odstavec platí pro novou cyklostezku.

o

Žádost o územní rozhodnutí bude mít náležitosti dle § 86 stavebního zákona v platném znění, vyhl.
č. 503/2006 Sb. a vyhl. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb.
K žádosti budou předloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům
nebo doklady o právu provést stavbu na dotčených pozemcích.
K žádosti budou dále doložena stanoviska dotčených orgánů:
• Magistrátu města Kladna odboru životního prostředí
• Magistrátu města Kladna odboru dopravy a služeb
• ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany
územních zájmů Praha
• Magistrátu města Kladna oddělení spec. stav. činností – památkové péče
• Drážního úřadu, Sekce stavební oblast Praha

Ředitelstvý silnic a dálnic ČR
o Nesouhlas s vedením cyklotrasy po silnici č. I/61
Křížení silnice I/61 je možné, ale nebude umožněno vyznačit cyklotrasu, která by vedla
po silnici I/61.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
o Osazení svislého dopravního značení cyklotrasy a cyklostezky na silnicích III. tř zajišťuje a hradí
investor stavby a zůstanou v majetku a správě vlastníka cyklostezky a cyklotrasy.
o Vedení cyklotras v průtahu obce Pletený Újezd doporučujeme v maximální možné míře směřovat na
místní komunikace. Důvodem je větší bezpečnost cyklistů na místních komunikacích, oproti šířkově
a směrově nevyhovující silnici III/0069 s intenzivním příměstským silničním provozem.
o (obecné požadavky viz originál vyjádření KSÚS)

9

DOPORUČENÍ NA ZÁKLADĚ PROJEDNÁNÍ S DOSS A
VYBRANÝMI SPRÁVCI

Z projednání vyplývá důležitá informace a to nemožnost vést cyklotrasu po silnici I/61. Z tohoto důvodu odpadá
možnost alternativního vedení cyklotrasy ve Velkém Přítočnu (úsek C1-X1). Jedinou možností jak vést cyklotrasu 8250
Okolo Velkého Přítočna je vybudování cyklostezky podél I/61 mezi obcemi Malé a Velké Přítočno (úsek C1-5, C1-6, C17). Popřípadě je nutné nalézt úplně jinou trasu, například kolem fotbalového hřiště ve Velkém Přítočnu. Jediné možné
vedení cyklotrasy je tak závislé na projednání záměru s vlastníky pozemků. Soukromí vlastníci pozemků jednotlivých
komunikací nebyli obesíláni. Vzhledem k tomu, že i přes urgence se stále po cca 2 měsících nevyjádřili MÚ Kladno OŽP
a Povodí Vltavy s.p., tak tato vyjádření budou doplněny ke studii formou dodatku v době, jakmile dorazí.
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