
 

                                             

 

 

 

 

Projektový tým projednal připomínky k dopravní koncepci  

 

 

V úterý 4. září 2012 se v jednu hodinu po poledni uskutečnila na Městském úřadě Jindřichův 

Hradec schůzka ke Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec. 

Předmětem jednání bylo projednání návrhové části projektu s dotčenými orgány a občany, kteří 

zaslali připomínky a náměty k této části projektu. Do stanoveného termínu, který byl 10. srpna 

2012, bylo doručeno celkem 20 připomínek. V průběhu jednání došlo k jejich vypořádání 

a vysvětlení dotazů. Koordinátor projektu Města v rozletu v oblasti doprava Ivan Študlar seznámil 

přítomné se stavem prací na projektu, velmi stručně shrnul došlé připomínky a náměty k návrhové 

části projektu. Zástupce zpracovatele Jan Kašík prezentoval shrnující návrhovou část a poté 

následovaly jednotlivé připomínky od institucí a občanů. Z diskuze o jednotlivých připomínkách 

a námětech vzešla určitá rozhodnutí k dalšímu zpracování, kterými se zpracovatelský tým bude 

dále zabývat:  

• Obytná zóna Kasárenská ulice – vzhledem k charakteru ulice a doporučení dotčených 

orgánů nebude zařazena do výsledného dokumentu dopravní obslužnosti 

• Vajgar Billa, posunutí přechodu – jedno z možných řešení je naznačeno v bezpečnostní 

inspekci  

• V rámci návrhové části bude definován seznam jednotlivých projektů 

• Cyklotrasa Stará cesta – projednaná alternativa cyklopruhů vzhledem k probíhající 

rekonstrukci není však reálná. Vjezd do ulice Stará cesta bude zahrnut do projektu 

přednádraží a navrhujeme vyznačit cyklotrasu (jen v obousměrné části ulice). Využití 

ulice Nádražní je možné. 

• ulice Pražská protisměr cyklistů – vzhledem k rozhodnutí o realizaci akce a probíhajícímu 

stavebnímu řízení bylo rozhodnuto o vyřazení tohoto návrhu ze studie 

• Parkování za hranicí zpoplatněné zóny – ve studii bude uvedena potřeba 

zjednosměrnění ulic, aby bylo možné v těchto ulicích parkovat. Dále bude 

uveden námět zjednosměrnění.  

• Plochy pro dlouhodobé parkování v přednádraží – v návrhu uvedené plochy 

budou ve studii ponechány jako strategické plochy pro dlouhodobé parkování 

• Připomínka k bezplatnému 30min parkování, odmítnuta vzhledem k nově nastavenému 

systému parkování 

• MHD - linkové vedení a návrh provozu bude dopracován spolu s vedením ČSAD  



 

                                             

 

 

Na závěr jednání bylo dohodnuto, že v druhé polovině října bude uspořádána 

veřejná prezentace již vytvořené Komplexní dopravní koncepce pro město 

Jindřichův Hradec pro širší veřejnost. Závěrečná zpráva bude odevzdána dle 

harmonogramu projektu do konce září 2012. 

 


