2.6. Cyklistické stezky v okolí Brodku
u Přerova (Olomoucký kraj)
Celková situace:
Brodek u Přerova je středisková obec, kde jsou služby, škola apod. Základním dopravním prostředkem je kolo. Proto je
tato obec spojené se sousedními cyklostezkami. Jedná se o obce Majetín, Luková a Cítov. Na trase Majetín - Brodek u
Přerova - Cítov ( III/4347) došlo k značnému nárůstu provozu osobních, ale především nákladních automobilů. Jedná
se zvláště o přepravu štěrkopísku a betonových výrobků z Tovačova ve směru na Olomouc, Bruntál, Šumperk, ale i o
značný provoz nákladních vozidel na Přerov a Ostravu, které musí objíždět železniční podjezd u vlakového nádraží v
Přerově. Tímto stavem byl velmi ohrožován pěší a cyklistický provoz občanů mezi obcemi. V úseku Brodek u Přerova a
místní částí Luková byla zase nutné zabezpečit vymístění pěší a cyklistické dopravy z frekventované silnice II/150.

Funkční využití:
Všechny cyklostezky slouží k zajištění bezpečného
pohybu cyklistů a chodců mezi jmenovanými obcemi.
Jedná se především o „Bezpečnou cestu do školy“ v
Brodku u Přerova, kam děti z naší obce docházejí již od 1.
třídy základní školy. Obdobná situace je u matek s malými
dětmi docházejících do zdravotního střediska. Převážná
část cyklistů a chodců jsou občané dojíždějící do
zaměstnání v Brodku u Přerova a na vlakové nádraží,
odkud pak pokračují za prací, školami do Přerova a
Olomouce. Důvodem značného pohybu chodců a cyklistů
mezi těmito obcemi je nevyhovující dopravní obslužnost
v daném úseku s ohledem na různorodé ukončení školní
výuky a pracovní doby.

Cyklostezka Majetín - Brodek u Přerova:
Z Brodku u Přerova vede cyklistická komunikace do Majetína délky 1,830 m. Ta byla vybudována jako první v roce 2000
a to na základě smrtelné nehody žáka z Majetína. Cyklostezka byla vybudována bez dotací.

Cyklistická stezka Brodek u Přerova - Luková
Cyklostezka délky 2 000m byla budována v letech 2007 - 2008. Stezka je vymezena vlevo silnicí, vpravo na začátku a
konci stezky v intravilánu oplocením pozemků a budovami. V ostatní částí stezky v extravilánu, jsou vpravo od stezky
pole zemědělská půda.

Cyklistická stezka Brodek u Přerova - Cítov
Stavba cyklistické stezky byla zahájena v měsíci květnu
2002 firmou EKO Agrostav, a.s., Přerov vzešlou
z výběrového řízení. Postup prací na cyklostezce probíhal
v souladu s harmonogramem výstavby vypracovaným
dodavatelskou firmou. Investiční náklady stavby
k 31.12.2002 dosáhly výše 3.923.934,-- Kč. Akce byla
financována z rozpočtu obce a z rozpočtu SFDI ve výši
2.000.000,- Kč. Zbývající částka ve výši 1.923.934,-- byla
hrazena z rozpočtu obce. V roce 2003 byly ještě
dokončeny terénní úpravy, včetně osetí trávou a osazení
dopravního značení v souladu s požadavkem dopravního
inspektorátu.

Délka cyklistické stezky 1403,80 m
Šířka :
1,3 m.......(jednosměrná jednopruhová v délce 382,95 m)
2,5 m..........(dvoupruhová jednosměrná v délce 82,25 m)
3,0 m.........(obousměrná dvoupruhová v délce 938,60 m)

