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Cíle záměru
Hlavním cílem je vytvoření dopravně bezpečné trasy pro pěší a cyklisty v koridoru silnice 278, která umožní
vedení komfortní trasy pro nemotorovou dopravu mezi městy a obcemi v řešené oblasti. Trasa je
významná nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky oblasti. Zvýšením nabídky pro turistický ruch
bude zajištěno zvýšení příjmů i zaměstnanost v oblastech, které jsou dnes turisty poněkud opomíjeny. Po
dokončení záměru bude koridor využíván chodci, cyklisty a v některých úsecích též in-line bruslaři.
Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti dopravy ve městech a obcích a zajištění bezbariérové dostupnosti
autobusových zastávek.
Rozsah záměru
Záměr propojí město Hodkovice nad Mohelkou s městy Český Dub a Osečná. Tato města propojí s obcí Bílá
včetně částí obcí Vlčetín a Domaslavice.
Druh projektu
Investiční záměr s výrazným potenciálem partnerství v území.
Etapovitost
V I. etapě bude vhodné realizovat úsek stezky pro pěší a cyklisty mezi městem Český Dub a Vlčetínem (část
obce Bílá), které vytvoří páteřní bezpečnou trasu s navazujícími úseky bezpečných místních komunikací.
Délka úseku je cca 3 km, součástí bude úprava autobusových zastávek, opatření na vjezdu ve městě Český
Dub a zajištění bezpečného přecházení ve Vlčetíně. V dalších etapách budou připraveny a realizovány
úseky trasy Český Dub – Hodkovice a Český Dub – Osečná.
Časový harmonogram a finanční plán přípravy záměru
Časový harmonogram bude upřesněn po projednání s obcemi a městy.
Partneři projektu
Záměr bude projednán se všemi městy a obcemi v řešeném území a s Liberecký krajem.
Dopad záměru na pěší a cyklistickou dopravu v území
Stezka pro nemotorovou dopravu podél silnice 278 – zvýšení bezpečnosti dopravy.
Multifunkční rekreačně pohybový koridor.
In-line dráha – je možné komplexní využití pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře.
Dotační programy
Záměr je koncipován jako projekt pro možné čerpání dotací a příspěvku z rozpočtu SFDI.
Současný stav území
V současné době je zpracovávána analýza území. Mezi městy a obcemi je nejpohodlnější spojnicí silnice
278, která nemá normové parametry a potřebné krajnice. Vozidla zde projíždějí vysokou rychlostí, která je
pro pěší a cyklisty nebezpečná. Běžný je též provoz nákladních vozidel také z důvodu nutnosti placení
mýtného na R35. Jízda na kole a chůze po této silnici je velmi nebezpečná, přesto musí být cyklisty a pěšími
pro některé vazby v území využívána.

strana 2 / 8

Stezka pro chodce a cyklisty Český Dub – Bílá – Hodkovice (Stezka Karolíny Světlé)
Příprava záměru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace o záměru 20170616
Ing. Jiří Rutkovský

Koncepce
V budovaných úsecích bude v souběhu se silnicí navržena samostatně vedená stezka pro pěší a cyklisty se
společným provozem. Při návrhu vedení trasy bude minimalizováno křížení této silnice. Pokud bude přesto
křížení silnice navrženo, budou navržena bezpečná úrovňová křížení s ochrannými prvky pro chodce a
cyklisty. Součástí záměru bude kvalitní bezbariérové napojení na osobní hromadnou dopravu a vybudování
nástupišť autobusových zastávek. Záměr je potřebné koordinovat se záměry správce silnice - KSSLK.
1. Fáze přípravy
Předpokládaný rozsah 1. fáze přípravy záměru:
a) Analýza území
 Rekognoskace terénu
 Fotodokumentace (komunikace, dopravní problémy)
 Zajištění DI údajů (Intenzity dopravy, dopravní nehody)
 Seznámení s podklady (PD, UP měst a obcí, ZÚR LK, UAP)
 Investiční záměry v území
 Záměry správců silnic a komunikací
b) Koncepce návrhu
 Stanovení vhodného rozsahu záměru
 Návrh vedení trasy - zákres do mapy 1:25 000
 Rozdělení trasy na ucelené úseky
 Předběžný odhad nákladů
 Navazující úseky
 Identifikace rizik (pozemky..)
2. fáze přípravy - Návrh
 Náročnost realizace
 Dopravní režim
 Varianty a posouzení variant
 Odhad nákladů
 Zákres návrhu do mapy 1:10 000
Předpokládaný postup přípravy investičního záměru
A) Koordinace investičního záměru
 Zajištění financování
rozpočty měst a obcí, dotace LK, dotace SFDI, dotace Czech Turism …
 Zajištění investora záměru
města a obce, LK
 Zajištění dohody a právního vztahu mezi městy a obcemi
sdružení (např. Cyklostezka Karoliny Světlé)
 Jednání s partnery
Lesy ČR, Liberecký kraj, Povodí Labe,
 Zajištění podkladů pro povolení realizace záměru stavebním úřadem
 Logo a propagace záměru
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B) Koordinace projekční přípravy
Harmonogram přípravy a realizace záměru
Předprojektová příprava záměru
 Stanovení rozsahu záměru
 Schéma – koncepce návrhu
 Návrh harmonogramu přípravy a realizace
 Návrh etapizace
 Širší vztahy
 Vizualizace
 Projednání
---------------------------------------- Návrh stezky
 Vizualizace
 Koncepce
 Projednání koncepce
 Koncept návrhu
 Projednání konceptu
 Návrh
 Projednání návrhu
--------------------------------------------------------Kalkulace nákladů na projekční činnost
Kalkulace podílů – dotace
Zajištění zpracovatele PD a IČ (ZVZ)
 Podklad pro zadání PD – brožura
 Stanovení předpokládané ceny PD

Projektová příprava
 Územně technická studie (u málo náročných úseků lze vynechat)
 Dokumentace k územnímu řízení DÚR (projekční a inženýrská činnost)
 Dokumentace ke stavebnímu povolení DSP (projekční a inženýrská činnost)
 Dokumentace pro provádění stavby PD DPS (položkový rozpočet)

strana 4 / 8

Stezka pro chodce a cyklisty Český Dub – Bílá – Hodkovice (Stezka Karolíny Světlé)
Příprava záměru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace o záměru 20170616
Ing. Jiří Rutkovský

Hodkovice nad Mohelkou – směr z centra od okružní křižovatky - případná segregace cyklistů
bude vyžadovat posun silnice vlevo, možnost rozšíření je omezena rohem objektu vpravo.

V autobusových zastávkách chybí nástupiště autobus jsou pro cestující obtížně dostupné.
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Český Dub – směr z centra – možnost segregace cyklistů a pěších je omezena
napojením cesty pro pěší vpravo k lávce přes potok.

Vysoká rychlost vozidel, žádné krajnice – podmínky pro pěší a cyklisty nejsou bezpečné.
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Český Dub – výjezd z města – současný stav.

Vizualizace návrhu - vpravo stezka pro chodce a cyklisty.
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Obec Bílá – část Vlčetín – křižovatka a přechod pro chodce v centru – současný stav.

Vizualizace - vlevo stezka pro chodce a cyklisty, vpravo vyčkávací plocha pro chodce.
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