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Od:Jan Holásek <jan.holasek@janholasek.cz>

Komu: info@hradecnakole.cz <info@hradecnakole.cz>

Dobrý den,

Níže vám zasíláme odpovědi na položené otázky a těšíme se
na další budoucí diskusi cyklo problema�ky.

S pozdravem

Jan Holásek
Za Rozvíjíme Hradec

1. Jak hodno�te současné podmínky pro cyklis�ckou
dopravu ve městě? Proč nejezdí více lidí na kole?

Předpoklad pro cyklis�ckou dopravu s ohledem na
rovinatost terénu ve městě jsou dobré. Otázkou je
však dostatečná podpora cyklodopravy ze strany
města. Větší liniové stavby stezek často narážejí na
(ne)dostupnost pozemků, důležitá je nicméně odvaha
v moderním přístupu k řešení dopravy v Hradci jako
celek. Jde o prioritní využi� vlastního městského
prostředí/prostoru pro pěší a cyklisty, MHD či zeleň
opro� využi� pro kapacitní trasy automobilů (a pro
jejich odstavování). Jakmile lidé uvidí postupný vznik
takto bezpečného, vzájemně propojeného a
atrak�vního prostředí, věříme, se pro ně kolo stane
ještě oblíbenějším způsobem dopravy.  

2. Které jsou největší překážky rozvoje cyklis�cké dopravy
ve městě z Vašeho pohledu? Vždyť Hradec má
Koncepci rozvoje cyklis�cké dopravy již z r. 2012 a dnes
již téměř dokončený Plán udržitelné městské mobility.

Velmi důležité je vhodné uchopení dopravní agendy
(včetně rozvoje cykloturis�ky) ze strany města. Mezi
problémy řadíme překryv kompetencí a zároveň i
odpovědnos� v rámci jednotlivých úseků magistrátu.



Dalším problémem jsou samozřejmě i potřebné
finance. Mezi rezervy lze jistě zařadit i menší míru
koordinace veřejných a soukromých záměrů, kde
zájmy města jsou mnohdy překonány zájmy investorů.
Za velkou rezervu je třeba považovat i plnohodnotnou
komunikaci s KMS a veřejnos�.     

3. Jaké jsou Vaše poli�cké priority v tématu cyklis�cké
dopravy? V případě, že bude Vaše strana/hnu� 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?

Chtěli bychom, aby za 4 roky lidé zaznamenali posun i
v této oblas�. Předpokládám, že budeme aktualizovat
zmíněnou koncepci a stanovíme reálné priority pro
volební období. Tedy inves�ční akce reálné nejen z
hlediska finančního (včetně možnos� dotací), ale také
z hlediska majetkoprávního. Zásadní je systémový
rozvoj cyklostezek, tedy aby vznikali ucelené trasy po
cyklis�ckou dopravu. Kromě jiného bude potřeba
vyřešit napojení nové lávky do systému cyklostezek na
pravém břehu Labe. Chceme se zamyslet i nad
případným orientačním systémem městských
cyklostezek jak pro turisty, tak pro Hradečáky (značení
na ulicích, aplikace pro mobilní telefony) tak,
abychom op�malizovali pohyb cyklistů ve městě.

4. Jak zajis�te personální a finanční kapacity na naplnění
Vašich cyklis�ckých záměrů?

Město má v rámci magistrátu (OHA) dle mého názoru
dostatečné odborné kapacity v této oblas� i kontakty
na externí odborníky či firmy. Větší problém vidím v
zajištění financí, bude to o vůli nového vedení města a
o schopnos� připravit projekty tak, aby věcně i časově
odpovídaly případným dotačním �tulům. V každém
případě chceme prosadit do programového
prohlášení koalice - budeme-li jejím členem - kapitolu
věnující se rozvoji cyklodopravy s konkrétními cíli a
závazky včetně finančních. 


