
 
 
 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 
 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI 
VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 –  2020  

A POSOUZENÍ JEJÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)  

 

 
 
 

které se koná dne 26. září 2014 od 10. 00 hodin, 
v místnosti Zastupitelského sálu B 1.05/Z57  

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 
Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické 
sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované 
veřejnosti. 
 
Základní informace 
 
„Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina“ je střednědobým 
koncepčním dokumentem, jehož hlavním cílem je analyzovat stav a potřeby 
cyklodopravy a cykloturistiky na území Kraje Vysočina a navrhnout opatření, která 
povedou ke zlepšení a dalšímu posilování pozice cyklistiky.  
 
První část materiálu se věnuje základním tezím vztahujícím se k cyklodopravě a 
cykloturistice v obecné rovině (definování základních pojmů, jejich obecné přínosy a 
problémy, právní úprava, ukotvení v institucionálním systému apod.). Tato část tak 
vytváří základní představu o řešené problematice a vymezuje oblasti, kterými se 
materiál zabývá. 
 
Druhá část se věnuje analýze současného stavu obou integrálních součástí cyklistiky 
na úrovni Kraje Vysočina. Analyzovány jsou jak cyklotrasy, tak stav a záměry v 
oblasti rozvoje cyklostezek. Pozornost je zde rovněž věnována oblasti řízení a 



financování rozvoje cyklistické dopravy. V závěru kapitoly jsou definovány hlavní 
zjištěné problémové oblasti včetně jejich promítnutí do SWOT analýzy. 
 
Poslední, návrhová část materiálu, pak shrnuje navrhovaná opatření a aktivity, které 
by ve střednědobém časovém horizontu měly přispět ke zlepšení pozice 
cyklodopravy a cykloturistiky v Kraji Vysočina. Jedná se jak o návrh plánovaných 
cyklostezek, tak je součástí strategie vznik dotačních titulů, které budou podporovat 
výstavbu cyklistické infrastruktury a měkké aktivity pro rozvoj cyklistiky. Tyto záměry 
mohou být umístěny na celém území Kraje Vysočina. 
 
 
Účel veřejného projednání 
 
Veřejné projednání se koná dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je projednat s veřejností 
Cyklostrategii Kraje Vysočina a posouzení jích vlivů na životní prostředí a získat 
případné připomínky pro vydání stanoviska. 
 
 
Informační zdroje 
 
Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje 
jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA Cyklostrategie Kraje Vysočina 
v informačním systému SEA. Informace o posuzování Cyklostrategie Kraje Vysočina 
na období 2014-2020 je na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP182K 
 
Informace o Cyklostrategii Kraje Vysočina je možné získat rovněž na internetových 
stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. Informace o hodnocení SEA je možné 
získat přímo u zpracovatele hodnocení RNDr. Vojtěcha Vyhnálka, CSc., tel. 
386354942. 
 
 
Program veřejného projednání 
 

Čas Téma 

10.00 – 10.10 Zahájení  

10.10 – 10.30 Představení Cyklostrategie Kraje Vysočina 

10.30 – 10.50 Představení SEA Cyklostrategie Kraje Vysočina 

10.50 – 11.50 Diskuse 

11.50 – 12.00 Předpokládaný závěr veřejného projednání 

 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP182K
http://www.kr-vysocina.cz/

