
  
     

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název projektu: Cyklostezka Hlušovice 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/31.01534 
 

Dotační titul: Regionální operační program Střední Morava (ROP SM), 31. výzva k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory prioritní osy 1 Doprava, oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava. 
 

Žadatel: Statutární město Olomouc 
 
CÍL PROJEKTU 
 
Cíl projektu: Cílem projektu byla výstavba cyklostezky v katastrálním území Černovír a Hlušovice o celkové délce 
2171m. Výstavbou cyklostezky vzniklo bezpečné a příjemné místo pro aktivní trávení volného času občanů, kteří 
vybudovanou infrastrukturu používají také k cestě do a ze zaměstnání, čímž došlo mimo jiné také k ochraně životního 
prostředí a snížení emisí prostřednictvím zvýšení možnosti použití bezmotorové dopravy. Převedení cyklistické dopravy 
z frekventovaných silnic I/46 a III/44610 v úseku Olomouc - Pavlovičky - Týneček - Hlušovice na nově budovanou 
cyklostezku má příznivý vliv na snížení nehodovosti. Výstavbou cyklostezky došlo ke zkvalitnění nabídky trávení 
volného času aktivním způsobem, což přispělo ke zvýšení kvality života a zdraví obyvatel. Realizace projektu přispěla 
ke zvýšení dostupnosti k občanské vybavenosti a službám. Realizací došlo k propojení obcí Bělkovice-Lašťany, 
Bohuňovice, Hlušovice a napojení těchto obcí na město Olomouc, čímž došlo ke zvýšení možností volby mezi 
jednotlivými alternativami dopravy. 
 
Popis projektu: Realizací došlo k výstavbě nové cyklostezky o celkové délce 2171 m. Cyklostezka začíná u nadjezdu 
přes železniční trať, vede podél železniční trati Olomouc - Zábřeh na Moravě a v místě křížení železnice a 
Trusovického potoka se odklání směrem na Hlušovice a pokračuje podél Trudovického potoka až do Hlušovic. Záměr je 
plně v souladu s Územní studií rozvoje cyklistické dopravy Olomouc. kraje, jde o propojení regionálně velmi významné 
cyklotrasy č. 6029. Řešená cyklostezka přímo navazuje na projekt "Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice - Bělkovice - 
Lašťany s napojením na Olomouc", která byla schválena v rámci 2. výzvy ROP SM a jejíž realizace proběhla v roce 
2009. Realizací tohoto projektu tak došlo ke konečnému propojení obcí Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Hlušovice a 
statutárního města Olomouce.  
 
HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
Podání žádosti: 30. 5. 2012 
 
Zahájení fyzické realizace: 6. 6. 2013 
 
Ukončení fyzické realizace: 27. 8. 2013 
 
Ukončení projektu: 14. 8. 2015 
 
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
 
Celkové náklady: 6,1 mil. Kč 
 
Celkové způsobilé náklady: 6,1 mil. Kč 
 
Dotace: 5,2 mil. Kč 
 
Vlastní zdroje: 0,9 mil. Kč 


