
 
 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
 

Příprava výstavby cyklistických stezek 

mimo město 
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Cyklistická doprava ve statutárních městech ČR 

Jihlava 22. – 23. 5. 2008 



 Slezská magistrála 
 

 
 

 Cíl:  

Dobudovat cyklistickou stezku „Slezská magistrála“ v úseku mezi městy Krnov a 

Opava v celkové délce 33 km. 

 

 Nositel projektu:  

 Statutární město Opava  

 

 Partneři projektu: 

 Město Krnov 

 Obec Úvalno, Brumovice, Holasovice, Opava, Velké Hoštice 

  

 „Slezská magistrála“ je vedena podél česko-polské hranice 

 

 Základní problém provázanosti cyklistických stezek na území České republiky a 

Polska: moţnost překračování státní hranice pouze na oficiálních hraničních 

přechodech, po vstupu do Schengenského systému od 1.1.2008 na všech 

místech pro překračování hranice. 

 

 Hustá síť přechodů pro pěší a cyklisty, jsou však určeny pouze pro místní 

obyvatelstvo. 

 



Současný stav 

 

 Celková délka: 160 km 

 

 Některé úseky dosud nedobudovány: 

 trasa vedená po frekventované silnici 

 trasa vedená po neupravené stezce 

 provizorní značení 

 chybí místa pro odpočinek 

 

 Cyklistická stezka tak dosud nesplňuje kritéria pro bezpečný, komfortní a 

atraktivní průjezd cyklistů po celé trase 

 

 Celkové náklady na přípravu:  

 2.167.000 Kč 

  

 Celkové náklady na realizaci:  

 44.976.000 Kč 

 

 Zdroje financování výstavby cyklostezky:  

 vlastní finanční prostředky partnerů 

 finanční prostředky Moravskoslezského kraje 

 finanční prostředky Evropské unie (Regionální operační program 

NUTS II Moravskoslezsko) - 2009 

 prostředky SFDI a prostředků státního rozpočtu 

 
Harmonogram přípravy a realizace: 

 

 smlouva o spolupráci partnerů   2002 

 zpracování dokumentace    2004 

 územní rozhodnutí     2005 

 stavební povolení     2006 

 prodlouţení platnosti stavebního povolení  2008  

 zahájení výstavby     2009 

 ukončení výstavby      2012 



Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí -Branka u Opavy -Otice - 
Opava (státní hranice) 
 

 
 

 Cíl:  

Vybudovat alternativní spojení s turistickou oblastí Hradce nad Moravicí 

prostřednictvím cyklistické stezky v úseku mezi městy Hradec nad Moravicí a 

Opava v celkové délce 17 km. 

 



 Nositel projektu:  

 Statutární město Opava 

 

 Partneři projektu: 

 Obec Otice, Branka u Opavy 

 

 Celkové náklady na přípravu:  

 Přípravná dokumentace - 522.000 Kč (spolufinancováno z programu 

EU INTERREG IIIA ČR-Polsko v letech 2005-2007) 

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a pro 

stavební povolení (DSP)  

 (spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje) 

 

 Odhad nákladů na realizaci (dle přípravné dokumentace):  

 44.000.000 Kč (bez DPH) 

 

 Zdroje financování výstavby cyklostezky:  

 vlastní finanční prostředky partnerů 

 finanční prostředky Moravskoslezského kraje 

 finanční prostředky Evropské unie (Regionální operační program 

NUTS II Moravskoslezsko) 

 prostředky SFDI a státního rozpočtu 

 

 smlouva o spolupráci partnerů  2005 

 zpracování přípravné dokumentace 2007 

 zpracování DÚR    07/2008 

 územní rozhodnutí    10/2008 

 zpracování DSP    03/2009 

 stavební povolení    07/2009 

 zahájení výstavby    2010 

 ukončení výstavby     2012 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace o projektu včetně podrobného směrového vedení trasy jsou k 

dispozici na webových stránkách Statutárního města Opavy: 

 

http://www.opava-city.cz/projekty 

http://www.opava-city.cz/projekty


Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava 
 

 
 

 Cíl:  

Vybudovat alternativní spojení s turistickou oblastí Mladecka prostřednictvím 

cyklistické stezky v úseku mezi obcí Bratříkovice a městem Opava v celkové délce 

cca 20 km. 

 

 Nositel projektu:  

 Statutární město Opava 

 

 Partneři projektu: 

Obec Otice, Uhlířov, Slavkov, Štáblovice, Litultovice, Mladecko, Jakartovice, 

Bratříkovice, Dolní Ţivotice 

 

 Celkové náklady na přípravu:  

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a pro 

stavební povolení (DSP) – 882.485 Kč 

  (spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje) 

 

 Odhad nákladů na realizaci (dle DÚR):  

 27.706.640 Kč (včetně DPH) 

 

 Zdroje financování výstavby cyklostezky:  

 vlastní finanční prostředky partnerů 

 finanční prostředky Moravskoslezského kraje 

 finanční prostředky Evropské unie (Regionální operační program 

NUTS II Moravskoslezsko) 

 prostředky SFDI a státního rozpočtu 

 



 smlouva o spolupráci partnerů  10/2006 

 zpracování DÚR    12/2007 

 územní rozhodnutí    07/2008 

 zpracování DSP    11/2008 

 stavební povolení    03/2009 

 zahájení výstavby    2010 

 ukončení výstavby     2012 

 

 

 

 

 

Bližší informace o projektu včetně podrobného směrového vedení trasy jsou k 

dispozici na webových stránkách Statutárního města Opavy: 

 

http://www.opava-city.cz/projekty 

http://www.opava-city.cz/projekty


  Ing. arch. Pavel Mališ 

   
náměstek primátora 

Statutárního města Opavy 
 

e-mail: pavel.malis@opava-city.cz 
telefon: +420 553 756 211 

www.opava-city.cz 
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