Cyklostezka Lanškroun – Sázava

Po úspěšné realizaci cyklostezky Lanškroun – Rudoltice pokračuje svazek obcí Lanškrounsko
v přípravě dalších projektů zaměřených na zvýšení dopravní bezpečnosti a to zejména
cyklistů a chodců. Jedním z těchto projektů je cyklostezka mezi Lanškrounem a Sázavou,
která zvyšuje bezpečnost cyklistů a chodců zejména tím, že jejich dopravu odklání
z frekventované ulice Dukelských hrdinů v Lanškrouně a silnice II/315 ( podle interního
sčítání dopravy v roce 2016 provoz více jak 3000 motorových vozidel za den).
Cyklostezka Lanškroun – Sázava bude mít začátek v prostoru křížení ulic Sázavská a
Dukelských hrdinů v Lanškrouně a je vedena v šířce 2,5 m ( + 0,5 m krajnice) vlevo podél
silnice II/315 okolo Pekařství Sázava až k hřbitovu v Sázavě, kde se přechodem dostává přes
silnici II/315 a dále po pravé straně silnice přes Moravskou Sázavu, ( s vybudováním nové
lávky), až k prostoru u kaple v centru Sázavy, kde cyklostezka končí. Celková délka této
cyklostezky je 1332 m. Povrch této cyklostezky bude z jemnozrnného asfaltového betonu.
Součástí cyklostezky bude i veřejné osvětlení a instalace stojanů na kola v prostoru u
hřbitova v Sázavě a u Pekařství Sázava. V Sázavě cyklostezka přímo navazuje na zastávku
veřejné hromadné dopravy.
Realizací cyklostezky Lanškroun – Sázava dojde nejen k podstatnému zvýšení bezpečnosti
cyklistů a chodců dojíždějících do Lanškrouna zejména za vzděláním a za prací, ale tento
projekt bude mít i významný vliv na kvalitu životního prostředí, kdy dojde ke snížení
využívání motorových vozidel a tím k omezení emisí výfukových plynů.
Předpokládané náklady na přípravu a výstavbu této cyklostezky se budou pohybovat okolo
18- 20 mil. Kč a vlastní realizace cyklostezky bude záviset na zajištění financování z dotačních
programů. Aktuální možností je podpora z Integrovaného rozvojového operačního
programu, kdy Lanškrounsko připravuje podání žádostí o podporu na začátek září 2017. V
případě úspěchu této žádostí by byl reálný termín výstavby cyklostezky Lanškroun – Sázava
roky 2018-2019.
Přestože je investorem přípravy a výstavby této cyklostezky svazek obcí Lanškrounsko,
financování projektové přípravy a dofinancování vlastní výstavby je a bude zajištěno
prostřednictvím příspěvků obce Sázava a města Lanškrouna.
Přílohy : situace cyklostezky
V případě dotazů na projekt cyklostezky Lanškroun – Žichlínek je možné se obrátit na
manažera Lanškrouna Antonína Fialu , fiala@redea.cz.

