Klíčová oblast 2: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
Vize rozvoje oblasti
Doprava a infrastruktura v Mokrovousích v roce 2030
Doprava v obci je klidná a bezpečná. Existuje propojená síť komunikací pro bezpečnou
nemotorovou dopravu, cyklostezek, cyklotras a stezek pro pěší v obci i v okolí. Obec
podporuje čistou mobilitu.
Je zajištěna dopravní obslužnost, spoje s okolními obcemi a Hradcem Králové jsou
vyhovující a dostatečné.
Dopravní infrastruktura je dobudována, místní komunikace v obci jsou udržovány
v dobrém technickém stavu.
Je dobudována a udržována moderní a efektivní ostatní infrastruktura (kanalizace,
osvětlení, rozvodné kabely apod.) výrazně nezatěžující životní prostředí ve všech částech
obce.

Strategické cíle
Strategický cíl
S-2.I Zvyšovat podíl udržitelné dopravy,
podporovat kvalitní a bezpečnou
veřejnou a nemotorizovanou
dopravu

S-2.II Dobudovat a udržovat v dobré
kvalitě potřebnou dopravní
infrastrukturu pro motorizovanou
dopravu
S-2.III Snižovat negativní dopady dopravy
na životní prostředí, život v obci
a zdraví obyvatel vč. zajištění
bezpečnosti dopravy, podporovat
tzv. čistou mobilitu
S-2.IV Zajistit uspokojivou dopravní
obslužnost obce

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-S-2.I.1
Evidence

o I-S-2.I.1 Metry
udržovaných
komunikací pro pěší
o I-S-2.I.2 Km
o PO-S-2.I.2
Evidence
propojených
udržovaných
cyklostezek a cyklotras
o I-S-2.I.3 Spokojenost
o PO-S-2.I.3
Anketa
občanů a návštěvníků
s podmínkami pro
nemotorizovanou
dopravu (↑)
o I-S-2.II.1 Spokojenost o PO-S-2.II.1
obyvatel s dopravní
Anketa
infrastrukturou (↑)
I-S-2.III.1 Spokojenost
obyvatel s dopravou ve
vztahu k životnímu
prostředí (↑)

PO-S-2.III.1
Anketa

o I-S-2.IV.1 Spokojenost o PO-S-2.IV.1
obyvatel s dopravní
Anketa
obslužností obce/4

roky (↑)
o I-S-2.V.1 Spokojenost
S-2.V Dobudovat a udržovat moderní
obyvatel a vedení obce
infrastrukturu (kanalizace, osvětlení,
s infrastrukturou /4
rozvodné kabely apod.) nezatěžující
roky (↑)
životní prostředí, zajistit její
efektivní fungování

o PO-S-2.V.1
Anketa

Podoblasti:
2.1 Doprava
2.2 Infrastruktura (kanalizace, osvětlení, rozvodné kabely apod.)

Specifické cíle
2.1 Doprava
Specifické cíle
2.1.1

Spolupracovat s dopravci na zajištění
dostatečné dopravní obslužnosti obce;
zajistit dopravu k lékaři v Dohalicích
a zpět; zajistit bezpečnou dopravu dětí
do škol vč. vhodných zastávek autobusu
pro školáky; dle možností rozšířit počet
spojů ve večerních hodinách a o víkendech

2.1.2

Udržovat infrastrukturu pro veřejnou
dopravu v dobrém stavu
(Opravit točnu autobusu bude zařazeno do
Akčního plánu)

2.1.3

Dokončit, opravit a udržovat v dobrém
stavu místní komunikace a jejich okolí
(vč. chodníků tam, kde je to vhodné),
budovat podle potřeby nové komunikace
(V r. 2016 se dobuduje chybějící chodník
před čp. 39)
Uplatnit prostředky zvyšující bezpečnost

2.1.4

Indikátor
o I-2.1.1.1 Počet
dopravních
spojů/všední den
o I-2.1.1.2 Počet
dopravních
spojů/víkend
o I-2.1.1.3
Spokojenost rodičů
s bezpečnou
dopravou dětí do
školy
o I-2.1.1.4
Spokojenost
obyvatel s dopravní
obslužností obce
(↑)
o I-2.1.2.1
Spokojenost
obyvatel
s infrastrukturou
pro veřejnou
dopravu/4roky
o I-2.1.3.1
Spokojenost
obyvatel s místními
komunikacemi/4
roky (↑)
o I-2.1.4.1 Počet

Prostředek
ověření
o PO-2.1.1.1
Evidence
o PO-2.1.1.2
Evidence
o PO-2.1.1.3
Anketa

o PO-2.1.1.4
Anketa

o PO-2.1.2.1
Anketa

o PO-2.1.3.1
Anketa

o PO-2.1.4.1

silničního provozu (přechody, zpomalující
prvky, radar apod.) tam, kde je to potřeba
a kde je to možné
2.1.5

Vytvořit a udržovat ucelenou a kvalitní síť
místních komunikací pro bezpečnou pěší
a další nemotorizovanou dopravu
vč. infrastruktury – cesty, stezky,
cyklostezky, cyklotrasy apod. napojených
na širší okolí obce vč. odpočinkových
a relaxačních míst, laviček osvětlení,
stojanů, cvičebních prvků apod.

o

o

o

2.1.6

Ve spolupráci s provozovateli komunikací
aktualizovat dopravní informační naváděcí
systém k obci
(ze silnice I. třídy č. 35 na Mokrovousy
ad.)

o

uplatněných prvků
zvyšujících
bezpečnost
provozu/rok
I-2.1.5.1
Pozemkové úpravy
dokončeny do XII.
2018
I-2.1.5.2 Počet km
propojených
komunikací pro
nemotorizovanou
dopravu na území
obce/rok (↑)
I-2.1.5.3
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
s komunikacemi
a infrastrukturou
pro nemotorizovan
ou dopravu/4 roky
(↑)
I-2.1.6.1 Revize
a aktualizace
informačního
naváděcího
systému k obci
provedena do XII.
2017

Evidence

o PO-2.1.5.1
Zpráva

o PO-2.1.5.2
Evidence

o PO-2.1.5.3
Anketa

o PO-2.1.6.1
Zpráva

2.2 Infrastruktura
Specifické cíle

Indikátor

2.2.1

Rekonstruovat a udržovat dešťovou
kanalizaci

2.2.2

Motivovat vlastníky obytných domů
k odstraňování odpadních vod
prostřednictvím instalace nových
technologických zařízení typu
individuálních popř. skupinových
domovních čistíren odpadních vod
Udržovat a chránit zdroje kvalitní pitné
vody

o I-2.2.1.1
Kanalizace
zrekonstruována
do XII. 2020
o I-2.2.2.1 Počet
domů v obci/počet
domů s domovní
ČOV/rok

2.2.3

2.2.4

Rekonstruovat veřejné osvětlení tak,
aby bylo efektivní z hlediska ekonomiky

o I-2.2.3.1 Počet
nezávadných
zdrojů pitné vody
na území obce/rok
o I-2.2.4.1
Rekonstrukce

Prostředek
ověření
o PO-2.2.1.1
Zpráva

o PO-2.2.2.1
Evidence

o PO-2.2.3.1
Evidence

o PO-2.2.4.1
Zpráva

provozu a životního prostředí - snížení
světelného znečištění
o

o

2.2.5

Podporovat a využívat alternativní zdroje
energie v obci

o

2.2.6

Vybudovat a udržovat přehledný orientační
systém v obci

o

o

veřejného osvětlení
provedena do XII.
2020
I-2.2.4.2 Spotřeba
energie veřejným
osvětlením/rok(↓)
I-2.2.4.3 Znečištění
světelným smogem
(↓)
I-2.2.5.1 Podíl
budov
zásobovaných
alternativními
zdroje energie/rok
I-2.2.6.1
Orientační systém
v obci vybudován
do XII. 2018
I-2.2.6.2
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
s orientací
v obci/4 roky

o PO-2.2.4.2
Evidence
o PO-2.2.4.3
Měření
o PO-2.2.5.1
Evidence

o PO-2.2.6.1
Zpráva

o PO-2.2.6.2
Anketa

