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Název projektu

Výstavba cyklostezek – propojení cyklotras č. 2141 a 2287

Číslo projektu

2-10

Prioritní osy

1 – Kvalita života, životního prostředí a vzdělání
3 – Kultura, sport a cestovní ruch
1a) Zlepšování kvality života

Strategické cíle

1b) Ochrana životního prostředí
3b) Rozvoj a podpora sportu v obci

Cíle projektu

Popis projektu a
zdůvodnění
potřebnosti

Cílem projektu je vybudování chybějícího propojení značených cyklotras č. 2141 a
č. 2287 a vybudování specializované cyklotrasy. Propojení bude začínat v obci
Vlkanov po silnici II. třídy do obce Nový Kramolín a dále po nově budovaných
cyklotrasách v I. etapě Postřekov – N. Kramolín o délce cca 1630 m a II. etapě
Postřekov – Klenčí p/Č o délce cca 2700 m. Mimo samotnou stezku je počítáno
s vybudováním odpočívek s doprovodnou infrastrukturou, veřejného osvětlení
v části úseku Postřekov – Nový Kramolín a výsadbou doprovodné zeleně.
V první etapě se jedná o vybudování specializované cyklotrasy Postřekov – N.
Kramolín, která bude určena pro cyklisty, pěší a současně využití pro in-line brusle,
v zimních měsících pak pro běžecké lyžování. Cyklotrasa Postřekov – N. Kramolín
zásadním způsobem omezí pohyb cyklistů a pěších po pozemní komunikaci II. třídy
č. 195 a tím přispěje bezpečnosti silničního provozu. Cyklotrasa bude využívána
celoročně, s pevným povrchem z asfaltobetonu a s umístěnou doprovodnou
zelení.
Druhá etapa Postřekov – Klenčí p/Č naváže na první etapu a dokončí propojení
zmíněných značených cyklotras. Taktéž přispěje k omezení cyklistů na pozemní
komunikaci II. třídy č. 195 a k bezpečnosti silničního provozu. Cyklotrasa Postřekov
– Klenčí bude napojena na cyklotrasu č. 2287 v místě pod Klenečským rybníkem a
dále bude v k. ú. Postřekov ještě rozdvojena a bude pokračovat směrem
k veřejnému koupališti u hotelu Game. Tato cyklotrasa bude určena pro pěší a
cyklisty s pevným povrchem, a to buď z asfaltobetonu nebo z penetračního
makadamu, doplněnou doprovodnou zelení s možností napojení na plánovanou
naučnou stezku v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky.
Obě části cyklotrasy jsou projednány v orgánech jednotlivých obcí a jsou v souladu
s platným územním plánem obce Nový Kramolín, a právě zpracovávaným
územním plánem obce Postřekov, jehož účinnost se předpokládá od 1.1.2021.

Předpokládaná
doba trvání

1/2020 až 3/2026.

Možnosti
financování

Dotační programy SFDI (80-90%), Plzeňský kraj, SFŽP

Předpokládaná cena

Aktivita
Klíčové aktivity

9 740 000 Kč

Harmonogram

Předpokládaná
cena v Kč

1

Příprava projektu I. fáze (P-NK)

1/20-6/21

0,04 mil.

2

Stavební práce I. fáze

3/22-9/22

4,0 mil.

3

Mobiliář a doprovodná zeleň

10/21-11/21

1,0 mil.
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4

Příprava projektu II. fáze (P-KpČ)

1/22-12/22

0,2 mil.

5

Stavební práce II. fáze

6/25-11/25

4,0 mil.

6

Výsadba doprovodné zeleně

10/25-03/26

0,5 mil.

