Olomoucký kraj
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

Příloha č. 5

PŘÍLOHA 5:
PŘÍKLADY PRACOVNÍ NÁPLNĚ KRAJSKÉHO A MĚSTSKÉHO
CYKLOKOORDINÁTORA
Krajský cyklokoordinátor
Umožnění koordinační činnosti / spolupráce (přístup a výměna informací s příslušnými
odbory kraje a příspěvkovými organizacemi kraje), nastavení komunikačních kanálů při
koordinaci připravovaných a probíhajících projektů, včasný přehled o správě a údržbě sítě
cyklistických tras, spolupráce s jednotlivými odbory úřadu (vnitřní koordinace) - rozvoj a
investice (příprava zadávacích podmínek, integrace cyklo do jiných projektů), doprava
(příprava, stanoviska, integrace do jiných projektů) a cestovní ruch. Vyhodnocování
nedostatků, kontrola jakosti vč. zpětné vazby.
Obecně:




Přenos know-how do kraje (z ČR, resp. jiných měst – alespoň základní přehled o
dění v oboru cyklistické dopravy), účast na strategických jednáních / seminářích /
konferencích)
Spolupráce s dalšími (především sousedícími) kraji, resp. zajištění „vertikální“
provázanosti (předávání zkušeností)

Finanční zdroje:



Spolupráce na přípravě rozpočtu Koncepce,
přehled o dalších možnostech finančního krytí (fondy, granty…)

Oblast plánování a přípravy:






Každoroční doporučení (revize) priorit přípravy a realizace infrastruktury pro cyklisty
pro následující rok:
o CHRÁNĚNÉ CESTY BEZMOTOROVÉ KORIDORY apod.
 nové vč. doprovodné infrastruktury
 revize stávajících - opravy, údržba
o PLOŠNÁ OBSLUHA ÚZEMÍ PRO DOPRAVU NA JÍZDNÍM KOLE (dopravní
opatření, která mohou sloužit k podpoře cyklistické dopravy).
 nová vč. doprovodné infrastruktury
 integrace
 revize stávajících - opravy, údržba
o CYKLOZNAČENÍ (svislé i vodorovné značení)
 vyznačení nových tras
 pravidelná plošná revize
 průběžná revize
Koordinace řešení problematiky majetkoprávních vztahů (mezi příslušným odborem
správy majetku a vlastníky pozemků), nejenom ve smyslu stanovení vlastníků, ale i
řešení jednání s majiteli o výkupu a pronájmu pozemků
Posuzování projektových dokumentací ve vztahu k cyklistické dopravě, které se týkají
silnic II. a III. třídy, včetně spolupráce s odborem dopravy, resp. naopak (OD přizve k
vyjádření cyklokoordinátora).
1

Olomoucký kraj
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

Příloha č. 5

Oblast vnější koordinace:






ŘSD, SŽDC a další správci dopravní infrastruktury
Organizátoři veřejné dopravy, dopravci veřejné dopravy
Města / Obce
Projektanti jednotlivých staveb
Připravované projekty, které nejsou jinak koordinovány a integrace cyklistické
infrastruktury nebo i jednoduchých úprav může být jediným pojítkem

Oblast propagace a komunikace s médií a s veřejností, občanskými sdruženími






Podklady pro PR (osvěta, nové realizace = medializace),
Cyklomail – připomínky veřejnosti, podněty
Pilotní řešení „nových cykloopatření“ (letáky, články…),
Aktualizace krajského cyklowebu,
Koordinace propagace (mapy, letáky, výlety tipy…)
Podpora cyklistické dopravy a cykloturistiky potřebuje solidní základnu, aby mohla dosáhnout
cílů, které sleduje. Koordinovaný postup zainteresovaných partnerů v jejich jednotlivých
oblastech kompetence je správným východiskem pro uskutečňování politiky podpory
cyklistiky. ¨
Má-li být snaha o propagaci a posílení cyklistiky úspěšná, bude se vždy potřebovat podpora
a pomoc řady rozdílných hráčů. Ať již se bude pracovat s veřejnou správou, se sdružením
cyklistů nebo jiným typem organizace, vždy bude klíčová spolupráce, partnerství a další
způsoby vzájemné podpory.

Městský cyklokoordinátor
Cyklokoordinátor je oficiální zástupce města, který v rámci svých kompetencí a reálných
možností zprostředkovává a pomáhá zajišťovat koordinaci činností, které vedou k rozvoji
cyklistické dopravy a rekreace ve městě.
Koordinační činnosti a spolupráce v přístupu a výměně informací mezi jednotlivými odbory
magistrátu či městského úřadu, obchodními organizacemi zřizovanými městem a
příspěvkovými organizacemi města, umožnění:
 Nastavení komunikačních kanálů při koordinaci připravovaných a probíhajících projektů,
 Koordinace a řízení interní pracovní skupiny Cyklistická doprava
 Koordinace subjektů zajišťujících interně ale i externě zpracovávání a naplňování
jednotlivých dílčí kapitol a opatření cyklostrategie města
 Příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města, v oblasti cyklistických
opatření a plnění úkolů, stanovených na základě rozhodnutí rady a zastupitelstva města
v této oblasti,
 Včasný přehled o správě a údržbě sítě komunikací (opravy, zimní údržba)
 Spolupráce s jednotlivými odbory úřadu
 Příklady činností v oblasti vnitřní koordinace:
o Odboru investic (příprava zadávacích podmínek, integrace cyklo do jiných
projektů),
o Odboru dopravy (stanoviska k dopravní infrastruktuře, integrace do projektů
údržby komunikací, dopravní značení),
o Odboru stavebního, oddělení, které hájí zájmy města v územním řízení,
o Odboru životního prostřední (pasportizace zeleně a dřevin),
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o Odboru majetkoprávního (majetkoprávní vztahy),
o Odboru informatiky (pasporty cyklostezek a související, GIS, statistiky),
o Odboru vnějších vztahů, odd. cestovního ruchu,
o Odboru kancelář primátora (osvěta, PR, politická podpora),
o Odboru evropských projektů (dotace do cyklodopravy),
o Odboru sociálních věcí (bezbariérové úpravy),
o Odboru památkové péče (cyklistická infrastruktura v památkové zóně)
Příklady činností v oblasti vnější koordinace:
o ŘSD, SŽDC, SSOK, KČT, Policie ČR, Speciální stavební úřad dopravní a další
správci dopravní infrastruktury,
o Organizátoři veřejné dopravy, dopravci veřejné dopravy
o Přenos know-how do města (z ČR - spolupráce s pracovním týmem národního
cyklokoordinátora, krajského cyklokoordinátora Olomouckého kraje, resp.
cyklokoordinátorů jiných měst, alespoň základní přehled o dění v oboru cyklistické
dopravy), účast na strategických jednáních / seminářích / konferencích, asociace
měst pro cyklisty)
o Spolupráce s dalšími (především sousedícími) městy / městskými částmi, i
s dalšími městskými cyklokoordinátory na území ČR, zajištění „vertikální“
provázanosti (předávání zkušeností),
o Spolupráce s projektanty jednotlivých staveb, při zpracovávání úprav generelu
cyklodopravy, IZ, DÚR a DSP jednotlivých projektů cykloinfrastruktury,
o Vyhledávání připravovaných projektů na území města, které nejsou jinak
koordinovány a integrace cyklistické infrastruktury nebo i jednoduchých úprav
v oblasti cyklodopravy do PD.
Oblast propagace a komunikace s médií a s veřejností, občanskými sdruženími
o Podklady pro PR (osvěta, nové realizace = medializace),
o Aktivní spolupráce na vytváření Plánu městské udržitelné mobility a při jeho
udržitelnosti – prosazování do každodenního života
o Koordinace při vytvoření webového portálu cyklodoprava a jeho naplňování
o Cyklomail – připomínky veřejnosti, podněty,
o Pilotní řešení „nových cykloopatření“ a koordinace propagace (mapy, letáky,
články, výlety tipy…)
o Web „Město cyklistické“ (samostatně nebo součást oficiálních stránek města),
o Kampaně (např. Na kole do práce apod.)
Finanční zdroje
o Přehled o možném zatížení rozpočtu města, který bude nutný pro deklarovaný
rozvoj cyklistické dopravy (dle programového prohlášení Rady města),
o Vytvoření a následná každoroční aktualizace Střednědobého akčního plánu
realizace projektů do cyklistické infrastruktury
o spolupráce na přípravě rozpočtu (doporučení)
o přehled o dalších možnostech finančního krytí (fondy, granty, Olomoucký kraj ap.)
Oblast plánování a přípravy
o Generel cyklodopravy
o Plán městské udržitelné mobility – oblast cyklodoprava
o Každoroční doporučení (revize) priorit přípravy a realizace infrastruktury pro
cyklisty pro následující rok: chráněné cesty (cyklostezky), bezmotorové koridory
apod. včetně doprovodné infrastruktury (stojany na kola, mapy, odpočívadla,
revize stávajících cyklostezek včetně značení - opravy, údržba
o Plošná obsluha území pro dopravu na jízdním kole (dopravní opatření, která
mohou sloužit k podpoře cyklistické dopravy), včetně doprovodné infrastruktury,
revize stávajících - opravy, údržba,
o Cykloznačení (svislé i vodorovné značení), vyznačení nových tras, pravidelná
plošná revize, průběžná revize
o Koordinace řešení problematiky majetkoprávních vztahů (mezi odborem
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majetkoprávním, odborem investic a vlastníky pozemků), nejenom ve smyslu
stanovení vlastníků, ale i řešení jednání s majiteli o výkupu a pronájmu pozemků,
Posuzování projektových dokumentací ve vztahu k cyklistické dopravě (vazby na
územní plán města a generel cyklistické dopravy), včetně spolupráce
s odděleními odboru koncepce a rozvoje a odborem dopravy, resp. ostatními
zainteresovanými odbory.
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