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

Datum:Wed, 17 Aug 2022 19:08:25 +0200 (CEST)

Od:Pavel Vrbický <vrbickypavel@seznam.cz>

Komu: info@hradecnakole.cz

Dobrý den,

moje odpovědi najdete v příloze. Mimochodem, rádi se s vámi setkáme a probereme to
osobně. 

S přátelským pozdravem

Pavel Vrbický
Hradec Králové
+420 732 141 960



Předvolební otázky iniciativy Hradec na kole 

 

 

1) Jak hodnotíte současné podmínky pro cyklistickou dopravu ve městě? Proč nejezdí více lidí na 

kole? 

 

Na kole po městě jezdím už 48 let. Podmínky jsou špatné a stále se zhoršující. Vidím to sám 

na sobě, hlavně v dopravní špičce mezi 15 a 17 hodinou. Sám jedu občas po chodníku, 

protože silnice mi není příjemná. Proč nejezdí víc lidí? To je složitější. Část lidí se bojí do 

provozu, část využívá koloběžky, velká část zpohodlněla a kromě auta nezná pohyb. Jisté je, 

že kdyby byly upravené cyklostezky a ulice připravené pro cyklisty, jezdilo by jich mnohem 

víc. Mimochodem pamatuji dobu, kdy lidi jezdili běžně do práce na kole, na ulici byly ve 

špičce stovky až tisíce cyklistů.  

 

 

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. 

 

Hradec má mnoho různých koncepcí a jiných dobrých materiálů, které stárnou v šuplících. 

Když to vedení města z šuplíku nevytáhne, nemáte šanci to změnit. Smutné je, že ty koncepce 

postupně stárnou. Takže, jděte k volbám a zvolte správně. 

 

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 cyklodopravu vykonat? Jak bude doprava ve městě za 4 roky vypadat v 

případě, že budete vládnoucím subjektem? 

 

Toto kopíruji z našeho programu: „Cyklisty a pěší řadíme na první místo. Začneme řešit 

nebezpečná místa pro cyklisty. Nová prostranství budeme navrhovat s ohledem na pohyb 

pěších.“ 

Koncepci rozvoje cyklistické dopravy, po těch deseti letech vysvobodíme ze šuplíku. 

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

Velmi dobrá otázka a odpovím tak, jak je to reálné. Toto bude velmi záležet na našich 

koaličních partnerech, resp. musí s tím souhlasit. (Tak jak si představuji příští koalici, mělo by 

to vyjít.) Peníze se sehnat dají a změny se dají etapizovat, z toho strach nemám. Nakonec to 

ale půjde před zastupitelstvo, které bude schvalovat většinu bodů. Jak bude navolené 

zastupitelstvo a jaký tam bude poměr sil, to teď nikdo neví. Daleko lépe a konkrétněji se mi 

bude odpovídat po volbách, pak bude vše jasné. (Omlouvám se, ale slíbím vám jen to, co vím, 

že splním.) 


