
-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:RE: Předvolební otázky inicia�vy Hradec na kole

Datum:Sun, 4 Sep 2022 22:18:11 +0200

Od:advokat@akcvejn.cz

Společnost:Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn, advokát

Komu: 'Hradec na kole' <info@hradecnakole.cz>

Vážení,

v příloze najdete odpovědi na Vaše otázky.

Dále se na nás obracejte na našem mailu info@hradecrozumem.cz děkuji za
pochopení.

S pozdravem

Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn
HRADEC ROZUMEM
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1. Jak hodnotíte současné podmínky pro cyklistickou dopravu ve městě? Proč nejezdí 

více lidí na kole? 

Naší prioritou je „průjezdný Hradec Králové, bez kolon“. Cyklista není nepřítelem 

motoristů a chodců, ale jejich partnerem v dopravě. Dopravní systém města se skládá 

z řady dopravních staveb, jejíž nedílnou součástí jsou cyklostezky a cyklo-pěší stezky 

(dále jen cyklostezky) a kapacity pro parkování - uložení jízdních kol. V současné době 

v našem městě máme celou řadu, kratších, či delších cyklostezek tyto cyklostezky je 

třeba vzájemně propojit, tak aby se cyklista mohl po městě bezpečně pohybovat a 

nedostával se do zbytečného střetu s motoristy a chodci. V Hradci Králové musí 

vzniknout ucelená a propojená síť cyklostezek navazující na celokrajských systém 

cyklostezek, v zájmu všech účastníků dopravy. Tam kde to prostorové podmínky 

umožňují podporujeme cyklostezky mimo těleso samotné vozovky a chodníků 

k dosažení bez-kolizně průjezdného Hradce Králové.  

Lidé nejezdí na kole, protože auto je svoboda! Lidé nejezdí na kole, protože je to 

v některých ročních období nepříjemné. Lidé nejezdí na kole, protože se v řadě 

případů bez-kolizně nedostanou kam potřebují. Lidé nejezdí na kole proto, že nemají 

své kolo kde uložit.  

2. Které jsou největší překážky rozvoje cyklistické dopravy ve městě z Vašeho pohledu? 

Vždyť Hradec má Koncepci rozvoje cyklistické dopravy již z r. 2012 a dnes již téměř 

dokončený Plán udržitelné městské mobility. 

Překážky jsou především v rovině nepochopení dopravy ve městě, kdy jsou 

prosazovány zájmy jedné skupiny nad druhou. Doprava není souboj motoristů, 

chodců, cyklistů. Doprava je vyvážený systém přívětivý pro všechny jeho účastníky.  

Zásadní chybou je vytvářet samo-účelné koncepce dopravy obsahující pouze jeho 

jeden aspekt, jako je např. zmiňovaná cyklistická doprava. Doprava nejsou pouze 

cyklisté, doprava jsou pěší, chodci, individuální automobilová doprava, městská 

hromadná doprava, zásobování, mezistátní a mezinárodní doprava ect. Koncepci 

rozvoj dopravy v Hradci Králové je třeba uchopit komplexně se všemi jeho vazbami.   

3. Jaké jsou Vaše politické priority v tématu cyklistické dopravy? V případě, že bude 

Vaše strana/hnutí v koalici v následujícím volebním období, co chce za 4 roky pro 

zlepšení podmínek pro cyklo-dopravu vykonat? Jak bude doprava ve městě za 4 roky 

vypadat v případě, že budete vládnoucím subjektem? 

Cyklistiku vnímáme jako nedílnou součást dopravy ve městě Hradci Králové, kterou 

chceme řešit komplexně, ne jako dílčí záležitost jedné skupiny. Chceme úzce 

spolupracovat s komisemi místních samospráv, které znají nejlépe poměry v dané 

městské části a počítáme s participací občanů prostřednictvím městských anket, které 

umožní občanům vyjádřit svůj názor. Na základě těchto informací je možné vytvářet 

ucelený komplexní dopravní systém města, jehož neopominutelnou součástí jsou i 

cyklostezky a uložení jízdních kol.  

4. Jak zajistíte personální a finanční kapacity na naplnění Vašich cyklistických záměrů? 



Naším záměrem je plynulá a bezkolizní doprava v Hradci Králové a je jedno zda se 

jedná o motoristu, cyklistu nebo chodce. Myslíme na všechny účastníky dopravy a 

odmítáme upřednostňování jedné skupiny před druhou.  

 

Odmítáme předražené projekty a jejich realizace, které nám umožní ušetřené 

prostředky věnovat do opravy, revitalizaci stávajícího, jako je Beněšova třída 

s dostatkem parkovacích míst jak pro motoristy, tak pro cyklisty. Není žádný důvod 

proč by v budoucích parkovacích domech pro motoristy nebyla i příslušná parkovací 

kapacita i pro cyklisty (cyklo-věže).  


