Příloha č. P09

PROJEKTOVĚ INŽENÝRSKÁ PŘIPRAVENOST DÁLKOVÉ CYKLOTRASY ZELENÁ CYKLOMAGISTRÁLA PLOUČNICE
KČT 15 - TABULKOVÁ ČÁST - data 11/2020

Úsek

číslo
úseku

proj.
připr.
- kód

projektová připravenost - popis

Popis úseku

Délka m

Pláně - Světlá p. J. Semerink

1

2

úsek v realizaci

Jedná se o napojení cyklomagistrály Ploučnice na Hřebenovku na Pláních
proznačením. KÚLK 2020

4005

Světlá p. Ještědem, křiž. Horní
Semerink – po III/27246, odb.
Druzcov cyklostezka

2

2

úsek v realizaci

Vedeno po krajské komunikaci č.27246. Oprava povrchu plánovaná na r. 2021,
projektově připraveno. Bude doznačeno s úsekem od Plání. KÚLK 2020.

657

Odb. cyklostezka Druzcov Lesní domky – ul. Selská,
Osečná

3

1

úsek již realizován

Dokončená cyklostezka do Druzcova, dále po MK přes Druzcov, rekonstruované
MK přes lesní domky do Osečné.

6059

Ul. Selská-Osečná, ul. Příčná
Osečná, nám. Osečná

4

15

úsek je vyznačen, je třeba ho řešit

vedeno po místních komunikacích - ul. Dolní Selská a ul. Příčná - nutno opravit

640

Osečná, nám. - Hamr na Jezeře
- Stráž pod Ralskem, Noviny
pod Ralskem, Průrva
Ploučnice

5

1

úsek již realizován

převážně nová cyklostezka nebo opatření realizovaná vodorovným DZ.

13489

Noviny pod Ralskem, Průrva
Ploučnice, golf Mimoň

6

3

úsek projektově připraven k
realizaci

Zpracována PD a vydané SP. Obec nemá kapacity na realizaci. V jedná s LK o
podpoře (rozpočet 4 mil. Kč - dost nízký).

1697

golf - Mimoň, Srní Potok Mimoň

7

4

úsek je v projektové přípravě

Původní PD od DIAMA převzalo Město Mimoň, které dokončí projektovou přípravu
a zajistí realizaci. Přislíbena podpora LK.

2184

Mimoň, Srní Potok - Mimoň,
Potoční ul.

8

1

úsek již realizován

Vedeno po již vybudovaných cyklostezkách. Značeno (chybně?) jako cyklotras č.
16!?

4099

Mimoň, Potoční ul. - Mimoň,
Ploužnice, most

9

4

úsek je v projektové přípravě

Město Mimoň má zpracovanou PD, probíhá inženýrská činnost a jednání s LK o
způsobu využití a opravy starého mostu přes Ploučnici na hranici katastrů.

2618

Mimoň, Ploužnice, most –
Boreček - Hradčany

10

5

úsek navrhován k realizaci, nutná
projektová příprava

Vedení přes Boreček k Hradčanům, změna vedení vzhledem k neprůchodnosti
původní verze projektu.

3117

Hradčany - Zákupy, Veselí Česká Lípa, Vítkov - Česká
Lípa, Česká ul.

11

1

úsek již realizován

Po stávajících komunikacích (včetně vojenských lesů) a již vybudovaných stezek
(směrem k České Lípě).

15717

Česká Lípa, Česká ul. Chelčického ul. - Pivovarská
ul.

12

4

úsek je v projektové přípravě

Město má PD a vykoupené pozemky, v roce 2020 chce řešit inženýrskou činnost a
podat žádost pro společné povolení stavby.

665

Příloha č. P09
Česká Lípa, Pivovarská ul. Česká Lípa, Městský stadion

13

5

úsek navrhován k realizaci, nutná
projektová příprava

Město do budoucna chce řešit bezpečný průjezd intravilánem podél Ploučnice a
propojení již projektovaných úseků.

922

Česká Lípa, Městský stadion

14

4

úsek je v projektové přípravě

Probíhá inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby (Město Česká
Lípa).

557

Česká Lípa, Městský stadion ul. Boženy Němcové Stružnice, hr.katastru

15

5

úsek navrhován k realizaci, nutná
projektová příprava

Zpracovaná studie od ing. Jeníčka z r. 2008 (SO Peklo). Od městského stadionu
bude značena pouze cyklotrasa po stávající MK, cyklostezka bude začínat u žel.
přejezdu přes trať 086 na Benešov n/Plouč. a končit na hranici k.ú. Stružnice)
Výkupy pozemků: 2000 m2 x 250 Kč = 500 tis. Kč.

2861

Stružnice - Horní Police

16

5

úsek navrhován k realizaci, nutná
projektová příprava

Zpracovaná studie od ing. Jeníčka z r. 2008 (pro SO Peklo), převážně po
stávajících MK. Nutno aktualizovat, spustit komplexní projektovou přípravu. Česká
Lípa bude úsek do Stružnice řešit sama, již není členem SO Peklo.

7190

Horní Police, zámek

17

4

úsek je v projektové přípravě

Zpracována DSP (včetně dodatku), ovšem nepodána žádost o SP. Proces neběží,
nutno restartovat.

769

Horní Police, zámek - Žandov hranice kraje

18

5

úsek navrhován k realizaci, nutná
projektová příprava

Návrh trasování dle studie z r. 2008, vedený z Dolní Police po staré silnicí č.
26218 přes hranici kraje do Starého Šachova, kde na odb. ze silnice č. 262 začíná
stezka na území Ústeckého kraje.

3547

Žandov, Dolní Police - Žandov hranice kraje

19

15

úsek je vyznačen, je třeba ho řešit

Stávající značená CM Ploučnice z Horní Police do Dolní Police a následně do
Žandova a po silnici č. 262 na hranici kraje, resp. do Starého Šachova k napojení
na stezku po území Ústeckého kraje.

2855

Celkem m

73648

