Cyklistická stezka Věrovany – Dub nad Moravou
I.etapa Moravské stezky v úseku Charváty – Věrovany (Olomoucký kraj)
Celková situace
Jedná se o lokalitu, kudy prochází dálková Moravská
cyklostezka. Obce propojené touto cyklostezkou přišly
s myšlenkou, že je nutné zajistit bezpečný průjezd nejen
cykloturistům, ale především obyvatelům žijících v těchto
obcí a tím jít zajistit bezpečný a plynulý provoz mezi
obcemi. Celkem se bude jednat o vybudování šesti
nových úseků cyklostezek (o celkové délce 4,2 km) a
přeznačení cyklotras propojující obce Věrovany, Dub nad
Moravou a Charváty o celkové délce je 5,8 km v koridoru
Moravské dálkové cyklotrasy. Projekt je rozčleněn na
šest stavebních objektů.
SO 01 – úsek Nenakonice – Dub nad Moravou
SO 02 – u školy v Dubu nad Moravou
SO 03 – úsek Bolelouc – Čertoryje
SO 04 – úsek Čertoryje – Drahlov
SO 05 – úsek Drahlov – Charváty
SO 06 – úsek zklidněné komunikace se smíšeným
provozem cyklistů, pěších a motorových vozidel (MK
v Bolelouci od sesuvu navazující na SO 03).
V roce 2006 se započalo s výstavbou úseku S01.
Funkční využití
V současné době neexistuje přímé spojení těchto obcí po komunikacích, které by zajistily bezpečný
provoz cyklistů. Cyklisté, kteří dojíždějí pravidelně z Věrovan či Charvát a dalších přilehlých obcí do
spádové obce Dub nad Moravou (do škol, zaměstnání, k lékaři, na úřady), jsou nuceni použít
frekventované silnice vyšších řádů. Krizové situace nastávají zejména při použití silnice č. 435/II, která je
pro svůj nevyhovující stav zařazena mezi prioritní projekty Olomouckého kraje na rekonstrukci.
V tomto koridoru trasovaná dálková Moravská cyklotrasa (č. 47) je většinou vedená po krajských
silnicích III. třídy. V úseku místní část Tučapy – Charváty je však odkloněna západním směrem za řeku
Moravu na polní cesty. Jde o bezpečnou variantu, ale neúměrně prodlužující dobu cesty (delší, nutné
překonat velký výškový rozdíl). Dálkovým cyklistům tento fakt nevadí, pro neznalost místních poměrů
trasu respektují. Místní občané využívají nicméně trasu kratší po již zmíněné silnici 435/II.
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Opatření a jeho vlivy úseku Nenakonice – Dub nad Moravou
Úsek spojuje místní část obce Věrovany – Nenakonice s Dubem nad Moravou. Toto propojení je
zrealizováno v extravilánu jako obousměrná cyklostezka podél dopravního prostoru silnice 43312/III.
Úsek začíná na konci m.č. Nenakonice u křižovatky a končí při vjezdu do obce Dub nad Moravou, délky
750m a šířky 2,5 m. Celkové finanční náklady činily 3,86 mil. Kč. Olomoucký kraj pak přispěl částkou
1,4 mil. Kč.
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