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Zpráva pro 20. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany konané dne 16. března 2022 

 

 

Název:  Generel dopravy a parkování 

 

  

Předkládá:  rada města Slatiňany 

                                   MVDr. Ivan Jeník – starosta 

 

Zpracoval:     Ing. Stanislav Šťastný - místostarosta 

 

Konzultováno: Ing. Elena Pešková - věcný manažer projektu 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo Generel dopravy a Generel parkování včetně všech příloh ve 

znění zprávy č. 11/20. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

  

Zastupitelstvu města je předložen dokument Generel dopravy a Generel parkování 

včetně příloh, který zpracovala firma PRO CEDOP, s.r.o.  ve spolupráci s ustanovenou 

Pracovní skupinou strategický plán – hospodářství, infrastruktura. Předložené dokumenty jsou 

pořizovány v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město, které je spolufinancované 

z prostředků EU. 

 

Jedná se o strategický nezávazný dokument koncepčního zaměření, který řeší 

v hrubých rysech dopravu a parkování v jednotlivých částech města a navrhuje případná 

možná řešení problematických úseků. Cílem bylo koncepčně zpracovat dopravní řešení 

v rámci Slatiňan tak, aby se v budoucnu při projektování konkrétních úprav k němu přihlíželo. 

Zároveň je to nezbytný dokumenty z hlediska možnosti čerpání dotací na dopravní 

infrastrukturu, jelikož je to jedna z často požadovaných příloh při podání žádosti o dotaci. 

Tento dokument by měl zároveň nahradit původní dokument města z roku 2008, tzv. 

„Dopravu v klidu“, která je již v určitých ohledech zejména po dokončení obchvatu 

koncepčně zastaralá a neřeší příliš problematiku parkování.  
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Průběh zpracování dokumentu byl nastaven v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město, kdy 

byla Zastupitelstvem města schválena Pracovní skupina strategický plán – hospodářství, 

infrastruktura, která spolupracovala s vybraným zhotovitelem firmou PRO CEDOP, s.r.o. 

Předkládala svoje připomínky a tlumočila podněty a námitky spoluobčanů a jednotlivých 

zastupitelů za účelem jejich pečlivého vyhodnocení a následného požadavku na zapracování 

zhotovitelem tak, aby co nejvíce reflektovala názory spoluobčanů tam, kde je to možné, 

samozřejmě v kontextu s platnou legislativou v oblasti dopravy.  

 

Nejvíce připomínek od občanů, ale i ze strany pracovní skupiny, bylo k navrženému 

dopravnímu řešení v oblasti Medunovy ulice, Klášterní, Tyršovy, Wolkerovy, obou sídlišť, 

ulice Neumannovy, třídy T.G.M, kde je mnoho obchodů a provozoven a dalších. Připomínky 

zaslaly též Osadní výbory v Trpišově a Kunčí. Zhotovitel též dostal za úkol upravit dopravní 

koncepci na základě již projednaných a schválených investičních záměrů dopravního řešení 

v souvislosti s rekonstrukcí ulic Medunova, Klášterní a Čechova tak, jak bylo s občany dříve 

projednáno a následně Radou města schváleno. 

 

Požadovaná struktura dokumentu předložená zhotovitelem dle projektu Otevřené a přitažlivé 

město byla konzultována s věcným manažerem Ing. Elenou Peškovu a dokument je zpracován 

v souladu s podmínkami dotačního titulu. Dle uzavřené smlouvy o dílo by měl být dokument 

finálně schválen Zastupitelstvem města do konce března roku 2022.  

 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města předložené dokumenty schválit.  

 

 

 

Na úložišti: 3. 3. 2022 

 

 

Přílohy: Generel dopravy a Generel parkování včetně příloh - datové uložiště 

 

 

Slatiňany         2. 3. 2022 

 


