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Břidličná
Ve městě Břidličná chybí chodníky podél silnice II/370 (ulice Rýmařovská a Bruntálská) a u silnice
III/37022 (ulice Nádražní). Z hlediska bezpečnosti v dopravě je požadováno doplnění prvků jako je
nasvětlení přechodu pro chodce (ulice Bruntálská – u drogerie; u prodejny tabáku; u zadní brány
společnosti AL INVEST). Dalším prvkem je instalace informativních radarů a to na příjezdu od Bruntálu
a 2 ks v místní části Albrechtice u Rýmařova. U vlakové zastávky „Břidličná zast.“ by bylo vhodné
provést opravu zastávky včetně revitalizace okolních prostor, které jsou po demolici objektu ČD
nevyužity. Autobusové stanoviště by zasloužilo celkovou opravu a rekonstrukci. V současnosti se na
autobusovém nádraží nachází 2 ocelové přístřešky a mobiliář v havarijním stavu. Další rekonstrukce
je nutná na zastávkách „Břidličná, kovohutě“ a „Albrechtice u Rým., Jednota“.
Dolní Moravice
Na silnici 37020 se nachází nepřehledná křižovatka (u obecního úřadu), u které je nutné doplnit
dopravní zrcadlo, dále je nutné doplnit na této silnici přechod pro chodce (u MŠ). Silnice III/37020 je
ve směru na Novou Ves v havarijním stavu – výtluky, koleje. Do obce je nutné pořídit 6 radarů, které

budou umístěny na každý vjezd/výjezd z obce. Autobusové zastávky jsou v obci v dobrém stavu, ale u
obecního úřadu je požadována výstavba nové autobusové zastávky směrem na Rýmařov včetně
odbočovacího pruhu. Nutná je rekonstrukce autobusové zastávky u kapličky.
Dětřichov
V obci požadují vyměnit stávající autobusové zastávky (na Pile, na Krahulčí) za průhledné zastávky. Na
autobusové zastávce na Krahulčí chybí výstupní a nástupní místo. Zastávky ve středu obce je nutné
zrenovovat a doplnit zelení. Do obce je potřeba pořídit na silnici I. třídy radary. Z bezpečnostních
prvků dále dopravní zrcadlo, které bude umístěno ve středu obce v nepřehledné zatáčce, dále
osvětlené přechody na silnici I/45 u základní školy a u křižovatky k vlakovému nádraží. Obec trápí
nedostatek parkovacích míst kolem bytových domů.
Horní Město
V obci se nachází celkem 5 zastávek, 4 zastávky potřebují opravu a 3 zastávky doprovodnou zeleň. Na
silnici II/370 je nutné vybudovat 2 přechody pro chodce a to v Horním Městě (přecházení vozovky
dětmi do školní jídelny) a ve Skalách (přecházení vozovky na autobusovou zastávku). Na silnici II/370
požaduje obec zřízení 2 radarů a to v Horním Městě (při vjezdu do obce ze směru Tvrdkova) a ve
Skalách (při vjezdu do místní části Skály ze směru Horní Město). Vzhledem k frekventovanosti je
nezbytné vybudovat podél komunikace II/370 chodník. V obci se nachází úzké komunikace na
parcelách 653 (u Rybníka), 626/2 (stará cesta), 895/1, 966/2 a 645. Mosty v havarijním stavu jsou na
parcelách 896/4, 634, 645. V obci jsou silnice v havarijním stavu, vyskytují se výtluky a nerovný
povrch, silnice mají též nezpevněné krajnice. Nepřehledná křižovatka se nachází na parcele 927/1.
Jiříkov
Obec Jiříkov má 5 místních částí, kdy v každé části je jedna autobusová zastávka. Všechny zastávky
jsou v dobrém stavu. Na silnici 1079 (Kněžpole) a 907/2 (Těchanov) se vyskytují výtluky a nerovný
povrch. V místní části Sovinec je vzhledem k hradu vysoce frekventovaná silnice, na které chybí
přechod pro chodce a chodníky.
Rýmařov
Ve městě Rýmařov se nachází vozovky v havarijním stavu a to především silnice II/370 (Jamartice).
Nepřehledná křižovatka se nachází na náměstí Svobody (restaurace Praděd). Chodníky chybí u
frekventovaných silnic I/11, II/449 (Ondřejov), II/445 (Styrotrade) III/37019 (Edrovice – Janovice).
Přechody pro chodce je nutné vybudovat u firmy Styrotrade a na silnici I/11 v Janovicích (Tenisové
kurty – ul. Krátká). Stávající přechody pro chodce vyžadují každoroční obnovu vodorovného
dopravního značení. Z hlediska bezpečnosti by bylo vhodné umístit radar směrem od Bruntálu (ul.
Opavská u Hřbitova), na případný radar už je připravený volný sloup. Ze směru od Šumperka by byl
vhodný radar na vjezdu do města (Penny Market).
Ryžoviště
V obci jsou vozovky na silnicích II/440 (směr Dětřichov) a III/4401 (směr Lomnice) v havarijních
stavech, převládají výtluky před hladkým povrchem. V zatáčce na ulici 5. května chybí dopravní
zrcadlo, a při vjezdu do obce z Dětřichova je nutné zřídit radar, vzhledem k umístění dětských hřišť.
Malá Morávka
V obci chybí chodník podél silnice III/44517 (směr Karlov) a podél silnice II/445 (horní část Malé
Morávky). Do obce je potřeba pořídit 3 ks radarů, které budou umístěny na příjezdech do obce. Úzká
silnice III/44517 se nachází v Karlově.

Malá Štáhle
V obci se nachází 2 autobusové zastávky, které nepotřebují rekonstrukci, ale zastávka umístěna na
silnici směr Dolní Moravice (cyklostezka č. 6142) je řešena jen úzkou krajnicí, kterou je potřeba
rozšířit a zpevnit. V obci je nutné řešit přechody pro chodce na silnici I/11, především světelné
zvýraznění a protiskluzový nátěr.
Lomnice
V obci Lomnice se nachází most v havarijním stavu a to ve směru k vlakovému nádraží u č.p. 134,
parc. č. 1775 v k.ú. Lomnice u Rýmařova. V obci jsou vozovky III/4401 (směr Ryžoviště) a III/45216
(směr Valteřice) v havarijních stavech, kde převládají výtluky. Chodníky: jen stávající chodník Podél
silnice 1. třídy I/45 se nachází chodník, který je v havarijním stavu (stáří mni. 40 let). Je nutné řešit
opravu stávajícího chodníku a případné odvodnění dešťové kanalizace. V současné době má obec
zpracovanou projektovou dokumentaci na projekt „Smíšená stezka Lomnice-I.etapa“, která povede
od obchodu Prima k Obecnímu úřadu, jeho délka je cca 600m (p.č. 1179-1035/7 v k. ú. Lomnice u
Rýmařova). Obec připravuje II. etapu projektu, která má řešit smíšenou stezku od obecního úřadu až
do Tylova. V další fázi je nutné vybudovat chodník od křižovatky na Ryžoviště, směrem na Olomouc až
na konec obce. V obci je pouze jeden osvětlený přechod na silnici I. třídy. Na takto vysoce
frekventované silnici je nutné vzhledem k bezpečnosti chodců a cyklistů vybudovat více přechodů,
radarů a zrcadel u výjezdů z místních komunikací na silnici I/45.
Stará Ves
Celková rekonstrukce je nutná u 2 autobusových zastávek v obci. Na silnici I/11 je žádoucí vybudovat
odbočovací pruh u zastávky nad benzínkou. Na ulici Potočná je potřeba vybudovat chodník v délce
cca 300 metrů. Obec má zájem pořídit radar na výjezdu z obce Stará Ves na Šumperk. U základní
školy je žádoucí u přechodu pro chodce vybudovat zpomalovací pruhy. Jedná se o vysoce
frekventovanou silnici I/11. Most na konci ulice Dlouhá, je v havarijním stavu. Nezpevněná krajnice se
nachází na ulici Mlýnská.
Tvrdkov
Místní obslužné komunikace v Tvrdkově mají nezpevněné krajnice. Silnice Tvrdkov – Ruda III/4451 je
v havarijním stavu (výtluky) navíc s nezpevněnou krajnicí. V obci Tvrdkov chybí přechody pro chodce
a kolem komunikací chodníky. Obec má zájem pořídit bezpečnostní zpomalovací prvky - zpomalovací
pruhy a radary. Technický stav autobusových zastávek je méně dobrý, u autobusové zastávky v Rudě
by bylo vhodné revitalizovat zeleň. V obci Tvrdkov je na autobusové zastávce nevyhovující stav
střešní krytiny.
Václavov
Obcí vede silnice I/11, která je opatřena bezpečnostními prvky a je v dobrém stavu. Dále vede obcí
silnice III/1958, která je úzká s výtluky a podél silnice chybí chodníky.
Velká Štáhle
V obci se nachází 6 autobusových zastávek na silnici II/370, všechny jsou v dobrém stavu. Bylo by
vhodné vybudovat další zastávky na konci obce směrem na Břidličnou. Velkým problémem je
chybějící chodník průtahem obce až do města Břidličné (úzká silnice, častý pohyb chodců – dospělých
ze zaměstnání, dětí ze školy). Z hlediska bezpečnosti by bylo velmi potřebné pořídit radar, který by
byl na vjezdu do obce ze směru od Rýmařova (naproti strojírně). V tomto úseku by bylo vhodné

vybudovat zpomalovací ostrůvek v místě poměrně dlouhého přechodu pro chodce. Na parcele
2034/2 (naproti strojírně) se nachází most, který je v havarijním stavu.
Autobusová doprava
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Technický stav zastávek
V roce 2013 byl realizován projekt „Úprava zastávek a ploch Rýmařovsko“, v rámci kterého proběhla
oprava 10 zastávek hromadné dopravy – oprava fasády, střešní krytiny, podlahy, okenní výplně,
nátěry dřevěných obložení a terénní úpravy ploch u zastávek a dodání mobiliáře – parkové lavičky a
odpadkové koše. Vlivem povětrnostních podmínek je mobiliář poničen a ve většině případů je nutná
renovace. V některých obcích nejsou u autobusových zastávek vybudované odbočovací pruhy.
V obcích, kde je provozována železniční doprava, je technický stav železničních budov havarijní a jsou
nutné jejich opravy.

