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Krátké představení projektu
Vysvětlení základní pojmů: mobilita, udržitelnost, výsledky průzkumu dopravního chování
Vysvětlení průběhu projednání, bodování problémů, přání

CO DNES NEFUNGUJE – DEFINCE PROBLÉMŮ:
Každý ze 14 účastníků veřejného projednání vznesl konkrétní problémy k veřejné a cyklistické dopravě. Tyto
problémy jsou shrnuty v následujících tabulkách:
VEŘEJNÁ DOPRAVA
Problém
CHYBĚJÍCÍ PŘÍSTŘEŠKY NA ZASTÁVKÁCH
PŘESTUPNÍ VAZBY
VZÁJEMNÁ NEOHLEDUPLNOST
ZPOŽDĚNÉ SPOJE - NESPOLEHLIVOST
CHYBÍ MOŽNOST BEZKONTAKTNÍ PLATBY
CHYBÍ INFORMAČNÍ PANELY NA ZASTÁVKÁCH
CHYBÍ LÁVKA K ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE
POMALÉ ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH
VYUŽITÍ MHD PRO NÁVŠTĚVNÍKY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Problém
PROPOJENÍ Jablonec n.N. - Liberec
CYKLOSTEZKA (NAPOJENÍ) Centrum-Mšeno
PROPOJENÍ Hodkovice-Rychnov-Jablonec
PROPOJENÍ Jablonec-Bedřichov, Janov
VZÁJEMNÁ NEOHLEDUPLNOST
NENÍ UZAVŘENÝ OKRUH OKOLO PŘEHRADY
NENAPLNĚNÉ PLÁNY

BODOVÁNÍ PROBLÉMŮ:
Každý z účastníků veřejného projednání dostal k dispozici 4 zelené a červené samolepky, kterými mohl obodovat
důležitost vzešlých problémů v rozdělení na veřejnou a cyklistickou dopravu.
VEŘEJNÁ DOPRAVA
problém
CHYBĚJÍCÍ PŘÍSTŘEŠKY NA ZASTÁVKÁCH
PŘESTUPNÍ VAZBY
VZÁJEMNÁ NEOHLEDUPLN OST
ZPOŽDĚNÉ SPOJE - NESPOLEHLIVOST
CHYBÍ MOŽNOST BEZKONTAKTNÍ PLATBY
CHYBÍ INFORMAČNÍ PANELY NA ZASTÁVKÁCH
CHYBÍ LÁVKA K ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE
POMALÉ ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH
VYUŽITÍ MHD PRO NÁVŠTĚVNÍKY

bodů
7
7
6
6
6
5
3
3
2

CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Problém
PROPOJENÍ Jablonec - Liberec
CYKLOSTEZKA (NAPOJENÍ) Centrum-Mšeno
PROPOJENÍ Hodkovice-Rychnov-Jablonec
PROPOJENÍ Jablonec-Bedřichov, Janov
VZÁJEMNÁ NEOHLEDUPLNOST
NENÍ UZAVŘENÝ OKRUH OKOLO PŘEHRADY
NENAPLNĚNÉ PLÁNY

bodů
12
10
8
7
5
2
1

PŘÁNÍ:
Každý z účastníků veřejného projednání dostal k dispozici pro každý druh dopravy 3 barevné lístky, na které mohl
napsat svá přání podle jejich významu podle respondenta:
MHD
nejvýznamnější přání

středně významná přání

méně významná přání

tramvaj co nehrká

zlepšit průjezdnost Jablonec
n/Nisou realizací obchvatu

zvýšit počet spojů do okrajových
částí města

respektování všech účastníků siln.
provozu navzájem. propagace -"já
jsem tady taky"

ne tak daleko od konečné tramvaje
na autobusy, komfortní přestup a
odbavení

čisté kryté zastávky MHD

vybudovat terminál v centru se
všemi vazbami

tramvaj blíže k centru města

bezhotovostní platba v MHD

chodníky v okrajových částech
města

plynná jízda bez zdržování odbavení

spolehlivá doprava dle JŘ, zajištěné
přestupy

jeden terminál všech druhů dopravy návaznost dopravy

přístřešky na zastávkách

bezplatné spoje, segregovaná
dopravní cesta (vyhrazené pruhy
apod.)

přechody pro chodce - bezpečné

značení ulic na křižovatkách

platby v dopravě (integr.systém)
komfortní doprava tramvají LBC-JBC pomocí bezkontakt.karet a
do centra
automatických systémů (wifi,
bluetooth)

P+R parking

Cyklo
nejvýznamnější přání

středně významná přání

méně významná přání

cyklotrasa Hodkovice-RychnovJablonec podél sil. 1/65

cyklopruhy Palackého

začít vnímat všechny účastníky
dopravy jako fungující soukolí

projekt z JBC do LBC na kole bez
souběhu s auty, projekt z Hodkovic
do JBC po cyklostezce

bezpečnější cyklodoprava pro děti

bezpečné odstavení kol

cesta lesem LBC-JBC

zlepšit bezpečnost cyklistů realizací
projektů

více stojanů na kola

do 5ti let splnit všechny cykloplány
ve městě JBC

paralelní trasy k páteřním silnicím
mezi nejvýznamnějšími sídly

spojení do LBC

síť komfortních cyklotras po JBC i
směrem do LBC

cyklostezky s hladkým povrchem vhodné i pro koloběžky, inline,
pennyboardy

síť k přístřeškům pro kola

cyklostezka JBC- Rádlo-HodkoviceRychnov-JBC

pruhy pro cyklisty na všech silnicích

stánek pro cyklisty na trase LBC- JBC
a zpět

cyklo LBC-JBC, Cyklo LBCHodkovice-Rychnov –JBC

propojení cyklodopravy JBC -LBC

bezpečná jízda na kole ve městě

značená cyklostezka do Mšena

cyklostezka podél přehrady

cyklotrasa LBC – JBC
hustá síť cyklistických tras včetně
bezpečného křížení se silniční
dopravou (podél všech komunikací
pro auta)

zajistit/realizovat proznačení dalších
cyklotras

