
-------- Přeposlaná zpráva --------

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

Datum:Thu, 18 Aug 2022 08:20:38 +0200

Od:Adam Záruba <adam.zaruba@krnovice.cz>

Komu: info@hradecnakole.cz

Přeji dobrý den,
A děkuji za zaslané otázky. V příloze zasílám odpovědi za Změnu pro Hradec a Zelené.
Zdraví Adam Záruba



Odpovědi Změny pro Hradec a Zelených na předvolební otázky 

iniciativy Hradec na kole 

1. Jak hodnotíte současné podmínky pro cyklistickou dopravu ve městě? Proč 

nejezdí více lidí na kole? 

Hradec má ideální podmínky, co se týká rovinatého terénu. Polické podmínky jsou 

horší. Hlavní překážkou je absence cest (cyklopruhů i nedobudované páteřní 

cyklostezky). Druhým zásadním problémem je bezpečnost provozu a absence 

zklidnění dopravy (zóny 30, bezpečné přechody, nebezpečné překážky, jednosměrky).  

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. 

Nyní to byly politické překážky – nezájem vedení města o cyklistiku a MHD a 

orientace pouze na automobilovou individuální dopravu. Je také absurdní, že Hradec 

Králové nemá zodpovědného náměstka ani radního pro dopravu. Vedle toho je špatná 

struktura Magistrátu, kdy chybí odpovídající koncepční odbor. Chybí tak i přenos 

koncepcí a strategií do aktivní politiky města (včetně přípravy projektů). Současný 

náměstek Bláha (ODS) nekomunikoval s komisí pro dopravu a rozvoj cyklistiky a 

z její doporučení nebylo realizováno takřka vůbec nic.  

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? 

Prioritou je pro nás program Bezpečná cesta do školy. Chceme začít právě u mladé 

generace a jejich rodičů. Doprava dětí do škol autem vystoupala na 20-30%, což je 

absurdní číslo a je jasným důkazem selhání dopravní politiky města. Ve spolupráci se 

školami vytvoříme pilotní projekty úpravy cest do školy, aby byla bezpečná (úpravy 

přechodů, značení, doplnění stojanů na kola a koloběžky, optimalizace MHD). Naším 

cílem je, aby se 90% dětí dopravovalo do škol pěšky, na kole, koloběžce a MHD – a 

bezpečně. 

Chceme pro cyklisty zdvousměrnit všechny jednosměrky (domníváme se, že je reálný 

podíl kolem 90%). Když zdvousměrnění bude standard, tak bude i bezpečnější.   

Doplníme do města 2000 nových míst (stojanů) pro kola. Začneme u škol, nádraží, 

veřejných budov, náměstí aj. 

Zřídíme zodpovědného náměstka pro dopravu (min. radního) s jasným zadáním 

podpory šetrné dopravy ve městě – tj. podpory pěší, MHD a cyklistické jako 

základních městských způsobů pohybu po městě.  

Pokud Změna pro Hradec a Zelení budou mít možnost být ve vedení města, tak 

uděláme vše, co je v našich silách, aby se dopravní politika přeorientoval z podpory 



individuální dopravy na dopravu šetrnou městu, občanům i životnímu prostředí. Aby 

Hradec Králové byl opět městem cyklistů (a pěších a MHD). 

Více na www.zmenaprohradec.cz/program/  

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

záměrů? 

Vedle zřízení zodpovědného náměstka pro dopravu vytvoříme dopravně koncepční 

oddělení, které se bude cíleně věnovat šetrné dopravě ve městě.  

 

Změna pro Hradec a Zelení do dopravní politiky zapojí cyklokomunitu, komise místní 

samosprávy a občany a využít jejich místní znalosti (mapování nebezpečných míst a 

překážek pro cyklisty apod.). Chceme vytvořit i participativní rozpočet (o kterém by 

rozhodovaly KMS, nebo i dopravní komise) součástí by mohlo být čerpání financí i na 

cyklo-opatření. 

 

Na větší akce vymezíme rozpočtovou položku – Realizace Plánu udržitelné městské 

mobility.  

 

 

http://www.zmenaprohradec.cz/program/

