
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

Vyšší nároky na koordinaci 

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A05-07 Systematické ešení dopravní obslužnosti PÚ05 

Vazba na díl í 
strategické cíle: DC01, DC02 

Garant aktivity: M sto Mnichovo Hradišt  –  samospráva 
Partne i aktivity: St edo eský kraj, dopravci zajiš ující dopravní obslužnost, okolní obce 

Lokalizace: území m sta Mnichovo Hradišt   
Soulad s územním 
plánem: - 

  
Doba realizace: 72 m síc   
Zahájení: 2010 
Ukon ení: 2015 

Odhad náklad :  4.300 tis.K

Rozd lení náklad : 
zajišt ní aktivní role m sta p i sjednávání ve ejné dopravy – 200 tis.K  / rok 
návrh systému DO v etn  místních ástí – 100 tis.K
p ísp vek na DO – 500 tis.K  / rok 

Zdroje financování: rozpo et kraje (dopravní obslužnost) 
rozpo et m sta (p ísp vek, zastávky, návrh systému) 

  

Komentá : 

Cílem aktivity je zlepšení situace v dopravní obslužnosti pro obyvatele m sta i 
zlepšení dostupnosti MH pro jeho návšt vníky, zejména posílení role m sta p i 
sjednávání ve ejné dopravy (vedení linek, zastávky, jízdní ády, výše p ísp vku 
na dopravní obslužnost, návaznosti a integrace s jinými druhy dopravy). 
Systematické zajišt ní uvedených inností. 
Obsahem aktivity je rovn ž návrh a zavedení zlepšeného systému dopravní 
obslužnosti zejména pro obyvatele místních ástí MH na základ  reálné 
pot eby. Dopravn -inženýrský návrh musí zajistit také ekonomickou 
smysluplnost systému a návaznost na dopravní obslužnost širšího území 
(úprava stávajících linek). 

Ekonomické dopady – navýšení nárok  na ve ejné rozpo ty p i navýšení po tu 
linek a spoj . 
Spole enské dopady – zvýšení dostupnosti a spolehlivosti ve ejné dopravy 
p ispívá ke zvýšení kvality života, lze o ekávat p íznivé dopady v místních 
ástech MH i širší spádové oblasti. 

Ekologické dopady – podpora ve ejné dopravy v i individuální znamená 
snížení dopravní zát že na komunikacích a tím hluku i emisí z dopravy, snížení 
spot eby paliv,  
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Rizika realizace: 
Neochota partner  ke spolupráci 
Konkurence individuální automobilové dopravy, vysoká pot eba provozní dotace 
jiné priority m sta 


