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Projekty Sdružení obcí Orlicko zaměřené na bezpečnost dopravy
Jednou z hlavních aktivit Sdružení obcí Orlicko při zajišťování udržitelného rozvoje svého
území jsou projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy a to zejména cyklistů a
chodců.
Sdružení obcí Orlicko realizovalo nebo připravuje realizaci několika projektů cyklostezek
s cílem zvýšit bezpečnost cyklistů a případně chodců jak při dopravě do zaměstnání, za
vzděláním a za službami, tak i turistickým návštěvníkům trávících v regionu Orlicka svůj
volný čas.
Dále uvádíme přehled realizovaných a připravovaných cyklostezek a u některých z nich i
bližší popis:
Dokončené cyklostezky:
Žamberk-Lukavice-Letohrad

dokončeno 2011

Červená Voda – Králíky

dokončeno 2012

Připravované cyklostezky:
Cyklostezka Valdštejn - Šušek
Cyklostezka Letohrad - Šedivec
Cyklostezka Letohrad – Jablonné nad Orlicí
Cyklostezka Žamberk – Nekoř – Pastviny
Cyklostezka Žamberk – Kunvald – Rokytnice v Orlických horách

Výhled:
Jablonné nad Orlicí – Králíky
Žamberk – Záchlumí – Litice - Potštejn
Popis některých projektů cyklostezek
1. Cyklostezka Letohrad – Lukavice – Žamberk
Cílem této cyklostezky bylo zajištění bezpečnosti cyklistů a chodců, kteří se dopravují mezi
obcí Lukavice a městy Žamberk a Letohrad do zaměstnání a do škol.
Cyklostezka byla realizována v letech 2009-2011. Její délka je 4,6 km a průměrná šířka 2 m.
Náklady výstavby ve výši 41 mil. Kč byly spolufinancována z ROP NUTS II Severovýchod,
z prostředků SFDI ČR a s využitím bankovního úvěru na dofinancování vlastního podílu na
investičních nákladech. Provozní náklady na údržbu cyklostezky činí ročně okolo 100 000 Kč
a jsou financovány prostřednictvím příspěvků měst Letohrad a Žamberk a obce Lukavice.

2. Cyklostezka Červená Voda – Králíky
Cílem výstavby této cyklostezky bylo zajištění bezpečnosti jak cyklistů a chodců, kteří se
dopravují mezi obcí Červená Voda a městem Králíky do zaměstnání a do škol, tak i
bezpečnosti cykloturistických návštěvníků turistické destinace Králický Sněžník.
Cyklostezka byla realizována v letech 2010-2012. Její délka je 3,945 a průměrná šířka 2,5 m.
Náklady výstavby ve výši 24 mil. Kč byly spolufinancovány z prostředků SFDI ČR a
z využitím mimořádných členských příspěvků Červené Vody a Králík. Údržbu si zajišťují
obec Červená Voda a město Králíky ze svých rozpočtů.

3. Cyklostezka Valdštejn – Šušek
Cílem realizace této připravované cyklostezky je zajištění bezpečné napojení dopravy cyklistů
z území mikroregionu Žamberecko na cyklostezku Letohrad- Ústí nad Orlicí. Jedná se jak o
cyklisty z obcí mikroregionu Žamberecka, tak o cykloturisty, kteří se vracejí z Orlických hor
do podhůří.
V současné době je na tuto cyklostezku o délce 1,3 km vydáno pravomocné stavební
povolení a předběžně schváleno poskytnutí dotace z IROP prostřednictvím MAS Orlicko z.s.
Vlastní realizace této cyklostezky by měla proběhnout v roce 2019.

4. Cyklostezka Letohrad – Šedivec ( silnice I/11)
Tato cyklostezka bude řešit odklon pohybu cyklistů mezi Letohradem, Šedivcem, Nekoří a
Pastvinskou přehradou z velmi nebezpečné komunikace II/360.
V současné době je na tuto cyklostezku o celkové délce 2,699 km vydáno pravomocné
územní rozhodnutí a je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Na přelomu roku
2018-2019 se bude Sdružení obcí Orlicko ucházet o dotaci z programu SFDI ČR. V případě
úspěchu při získání dotace je počítáno s realizací v letech 2019-2020.
DSO ZAJIŠŤUJE FUNKCI POVĚŘENCE GDPR PRO OBCE
Od 25. května 2018 je účinné Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů. Jednou z
povinností obcí je zajistit výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Po dohodě
starostů členských obcí došlo ke změně stanov Sdružení obcí Orlicko a funkci pověřence pro
členské obce a jejich organizace vykonává Sdružení obcí Orlicko s tím, že tuto činnost
zajišťuje JUDr. Jana Hlavsová.
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724 117 563
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Specialista pro rozvoj regionu
Mgr. Jitka Kovalčíková
773 737 983
jitka.kovalcikova@letohrad
Specialista na veřejné zakázky
Ing. Josef Franc

725 324 512
josef.franc@letohrad.eu
Přehled veřejných služeb v regionu Sdružení obcí Orlicko najdete zde:
https://www.orlicko.cz/centrum-spolecnych-sluzeb

