Příloha č. 54
E.1 Dobudování a modernizace silniční infrastruktury
Vazba na SUMP 2.0. Obchvat města, či rekonstrukce mostu:
o
o

Humanizace průtahu při novém obchvatu
Při rekonstrukci mostu se nemusí řešit jen příčné řezy, ale i navazující
cyklostezky, úpravy atd.

Oblasti podpory s příklady opatření a aktivit
E.1.1 Zlepšit napojení na ostatní regiony ČR
-

Budování sítě dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
Vazba na opatření bezmotorové dopravy, aneb nová komunikace umožní humanizovat
stávající komunikace s ohledem na podporu cyklistické dopravy

E.1.2 Zlepšit stav a bezpečnost silničních komunikací
- Rekonstrukce a modernizace ostatní silniční sítě
- Napojování rozvojových průmyslových areálů a objektů na přilehlou silniční síť.
- Výstavba, rekonstrukce a opravy místních komunikací, využití recyklátu pro obnovu polních
a lesních cest
- Opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu
- Opatření ke snižování vlivů silniční dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví.
- Podpora výstavby dobíjecích stanic elektromobilů a elektrobusů.
- Podpora výstavby vodíkových plnicích stanic.

Strategické projekty a aktivity
Realizace krajských staveb - Rekonstrukce a modernizace ostatní silniční sítě.
- Rekonstrukce a modernizace úseků silnic II. a III. třídy.
- Rekonstrukce a modernizace nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy.
- Realizace obchvatů a přeložek sídel na silnicích II. a III. třídy.
- Rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. třídy.
Vazba na opatření bezmotorové dopravy, aneb nová komunikace umožní humanizovat stávající
komunikace s ohledem na podporu cyklistické dopravy, při rekonstrukci synchronizace plánů
s městem, či obcemi.

E.2 Rozvoj dalších modů dopravy v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu
Oblasti podpory s příklady opatření a aktivit
E.2.1 Modernizovat hlavní i regionální železniční tratě
- Modernizace a elektrifikace regionálních železničních tratí.
-

Vazba na opatření bezmotorové dopravy, aneb nová trať umožní využít stávající těleso

- Rekonstrukce železničních stanic a zastávek, včetně zajištění parkování pro auta a kola
E.2.2 Zlepšit podmínky pro vodní dopravu a rozvoj regionálních letišť v návaznosti na rozvoj
cestovního ruchu
- Využít prodloužení Baťova kanálu pro rozvoj cestovního ruchu v kraji.
- Podpořit rozvoj regionálních letišť.
E.2.3 Zlepšit podmínky pro multimodální dopravu
- Podpora terminálů pro kombinovanou přepravu.
- Podpora městské logistiky a přepravy zboží i s vazbou na poslední míli (cargobike)

E.3 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území
Vazba na SUMP 2.0. Veřejná doprava – řeší se:
o
o
o

Docházková vzdálenost pro pěší
Bike and Ride
Parkování (záchytná parkoviště)

Oblasti podpory s příklady opatření a aktivit
E.3.1 Zkrátit dobu dojížďky do center zaměstnanosti (optimalizovat trasy linek a přestupů mezi
nimi) - Rozvoj integrovaného dopravního systému.
E.3.2 Zlepšit obslužnost obcí (doladit organizaci a rozložení spojů dle specifik obcí a možností
IDS, případně zohlednit potřeby zaměstnavatelů)
E.3.3 Zvýšit počet osob využívajících veřejnou dopravu
- Výstavba a modernizace dopravních terminálů
- Budování systémů dopravní telematiky (příprava regionální čipové karty, příprava
informačních a dopravně telematických systémů).
- Zkvalitnění a ekologizace dopravních prostředků veřejné dopravy.
- Obměna vozového parku ve prospěch nízkoemisních a bezemisních vozidel.
E.3.4 Nové služby mobility
- Rozvoj systému mobilita jako služba

- Podpora firemních plánů mobility
- Podpora sdílené mobility
- Rozvoj autonomních vozidel
- Provázanost s městskými plány mobility

E.4 Zlepšování podmínek pro nemotorovou dopravu
Oblasti podpory s příklady opatření a aktivit
E.4.1 Zlepšit podmínky pro cyklodopravu
- Budování páteřních cyklotras a cyklostezek,
- Opatření na zvyšování bezpečnosti cyklistů zřizování samostatných cyklostezek, cyklopruhů
a dalších polních a lesních cest (komunikací se zákazem vjezdu motorových vozidel - B11)
- Změny organizace dopravy měst a obcí s vazbou na nové stavby a rekonstrukce státních a
krajských komunikací
- Budování infrastruktury pro parkování kol a další cyklistickou infrastruktury, včetně značení
s vazbou na intermodalitu a na cestovní ruch

E.4.2 Zvýšit bezpečnost chodců a lidí s omezenou pohyblivostí
- Výstavba, rekonstrukce a opravy chodníků, opatření ke zvyšování bezpečnosti chodců
- Rozvoj bezbariérovosti.

E.4.3 Osvětové kampaně
- Popularizace změny životního stylu
- Participace veřejnosti a studentů na projektech

