
Vážení kolegové,

dovolte  nám,  abychom  se  na  vás,  členy  osadních  výborů  a  vaším  prostřednictvím  i  na
jednotlivé obyvatele vaší městské části Kutné Hory obrátili se žádostí o spolupráci.

Je vám zřejmě známo, že v současné době v Kutné Hoře probíhá zpracování zásadního
dopravního dokumentu, který podstatným způsobem ovlivní dopravní situaci ve městě. Nejen to, kde
budeme parkovat, ale i trasy a způsob řešení městské hromadné dopravy, zklidnění vybraných ulic
(např.  zjednosměrnění,  či  naopak  zrušení  jednosměrnosti),  změny  dopravního  značení,  vytýčení
hlavních tras pro pěší, cyklistické stezky atd. Tímto dokumentem je tzv. Generel dopravy města (dále
jen „GD“). Jeho přesnou definici, jak je uvedena ve smlouvě o zhotovení GD, naleznete níže v tomto
dopise.  GD je  dokumentem,  který  dokonce  ovlivňuje  i  připravovaný  územní  plán.  Význam těchto
dokumentů je o to větší, že se jedná o základní normy, které budou platné řadu příštích let. 

Protože si  vedení  města i  prostřednictvím naší  komise pro strategické  plánování  a rozvoj
uvědomuje důležitost GD, věnuje jeho přípravě značnou pozornost.  Jakmile bude GD vyhotoven,
stane se podkladem pro další  směřování  města. Nyní  je vhodná doba pro doplnění námětů a
připomínek k dopravě  na území města tak,  aby s těmito  námitkami GD pracoval,  případně na ně
reagoval.  GD  je  zpracováván  odborníky  z Dopravní  fakulty  ČVUT.  Ti  jsou  specialisty  v oblasti
plánování a řízení dopravy, ale postrádají osobní zkušenost s naším městem. 

A tady právě vzniká prostor pro vaši iniciativu – kdo jiný zná lépe problémy místa, ve kterém
žije, nežli právě vy? Role osadních výborů je v této otázce nezastupitelná. Velice bychom ocenili,
pokud byste  využili  možnosti  ovlivnit  dopravu v místě vašeho bydliště a shromáždili  připomínky a
náměty od vašich sousedů a dali jasně najevo, co vás v oblasti dopravy trápí, případně jaké byste
navrhovali změny. Vaše podněty budou předány zpracovatelům DG k začlenění do připravovaného
dokumentu.  Jistě  chápete,  že  v rámci  obecně  závazného  dokumentu  nemůže  být  reagováno  na
všechny detaily, ale odborníci tak získají přehled o skutečných problémech obyvatel a budou tak moci
přesněji zpracovat výsledný dokument. 

Buďte proto prosím tak laskaví  a  oslovte obyvatele  vaší části  s dotazem, jak by chtěli
upravit dopravu ve městě (nemusí se jednat pouze o dopravu ve vaší městské části). Shromážděte
jejich  vyjádření  a  tato  předejte  naší  komisy  prostřednictvím  e-mailové  zprávy  zaslané  na adresu:
komise.rozvoj@konf.kutnahora.cz. Termín  pro  zaslání  není  stanoven,  ale  vzhledem k tomu,  že
dopravní průzkum již v současné době probíhá, bylo by vhodné tuto zprávu zpracovat v nejkratší pro
vás přijatelné době, aby mohlo být zohledněno co největší množství vašich podnětů.

Velice děkujeme za vaši spolupráci, vážíme se vaší práce a doufáme, že chápete důležitost
GD. Nyní máte skutečnou možnost ovlivnit budoucnost našeho města – využijte ji naplno! 

  Generel  dopravy  pro  město  Kutná  Hora  je  základní  dopravně-inženýrský  dokument  v oblasti
rozvoje  městské dopravy,  který  identifikuje  hlavní  problémy a potřeby obyvatel  města a  snaží  se
navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města.

Generel bude obsahovat řešení koncepčních otázek v oblasti dopravy:
- Doprava v klidu (parkování)
- Hromadná doprava
- Cyklistická a pěší doprava
- Opatření pro udržitelnou dopravu v centru historického města včetně respektování turistických

tras
Vymezení řešení území:



- Generel dopravy bude vypracován pro celé správní území města - katastrální území Kutná
Hora, Sedlec, Kaňk, Malín, Neškaredice, Perštejnec, Poličany, včetně vazeb na okolní města
Čáslav, Kolín a Uhlířské Janovice.

Rozsah zpracování generelu:
- Bude  vytvořena  ucelená  analýza  vzájemného  ovlivnění  jednotlivých  druhů  dopravy.  Na

podkladě analýz GD navrhne odpovídající opatření pro rozvoj jednotlivých typů dopravy. 

Záměr zadavatele je:
- Eliminovat nadbytečnou dopravu a dopravy v klidu z historického centra města
- Výrazně snížit zátěž tohoto území zavedením MHD ze sídlišť a okrajových čtvrtí
- Eliminovat  tranzitní  dopravu,  průjezd  páteřní  komunikací  a  odstavování  kamionů  na  této

komunikaci
- Řešení  regulace  statické  dopravy  (doprava  v klidu  /  parkování)  podle  místních  podmínek

v historickém centru a na sídlišti Šipší a Hlouška, kde základními nástroji regulace parkování
bude organizace dopravy v klidu, zpoplatnění a časové omezení.

- Preferování a zvýšení podílu nemotorové dopravy a hromadné dopravy v historickém centru
města a na hlavních dopravních osách spojujícími střed města s významnými obytnými celky.

Opatření z GD budou krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá.

Cíle:
- zlepšení mobility a dostupnosti města
- zlepšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel
- zvýšení účinnosti a efektivity a přepravy osob a zboží
- zvýšení kvality života ve městě
- ekonomický a společenský rozvoj města
- zlepšení image města

 V Kutné hoře 16.4.2019 

Komise pro strategické plánování a rozvoj města


