
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SILNIČNÍ DOPRAVA
 Systém napojení obce na silniční síť se nemění. Silnice III/36045 Křižanov-Sviny, která v sídle končí je
stabilizována ve stávající trase.

 Silnice III/36045 bude mimo zastavěné území upravována v kategorii S7,5/60(50). V zastavěném území bude
funkční skupiny C. Na silnici pro nízké intenzity dopravy nebylo prováděno celostátní sčítání dopravy.

 Úpravy silnice mimo zastavěné území budou prováděny dle zásad ČSN 736101 "Projektování silnic a dálnic", v
zastavěném území dle zásad ČSN 736110 "Projektování místních komunikací".

 Při úpravách křižovatek bude postupováno dle zásad ČSN 736102 "Projektování křižovatek na silničních
komunikacích ".

 Stávající místní komunikace jsou funkční skupiny C a mimo obsluhu přilehlých nemovitostí zajišťují spojení se
sousedními sídly.

DOPRAVA V KLIDU
 Doprava v klidu je navrhována na stupeň automobilizace 1:2,5. Požaduje se, aby každý nový byt měl alespoň
jedno odstavné stání na vlastním pozemku.

 Požadavky na parkovací a odstavná stání u významnějších zařízení občanské vybavenosti a výroby jsou zřejmé
z tabulky - potřeby parkovišť. Užity jsou doporučené normové hodnoty dle čl. 14.1.7 ČSN 736110. Vypočtené
hodnoty mohou být dle místních podmínek upraveny při znalosti konkrétního stavu daného občanského
vybavení (např. u společenského sálu). V poznámce uvedená příslušnost k parkovišti je doporučená. Je
uvažováno se vzájemnou zastupitelností jednotlivých parkovacích stání.

VEŘEJNÁ DOPRAVA
 Je a bude zajišťována autobusovou dopravou. Izochrony dostupnosti od autobusových zastávek pokrývají celé
zastavěné území sídla.

NEMOTOROVÁ DOPRAVA
 Problematika pěší dopravy v sídle bude řešena především v souvislosti s realizací úprav a rozšíření návesního
prostoru. Doporučuje, aby se při silnici a místních komunikacích mimo samostatně řešenou náves byly zřízeny
jednostranné chodníky.

 ÚP akceptuje červeně a zeleně značenou turistickou trasu, cyklotrasu a hipostezku procházející územím.
 Na území obce není uvažováno s výstavbou samostatných cyklostezek.

HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA
 Po vyhlášení komplexních pozemkových úprav je stabilizovaná. Využívá silnic, místních komunikací a
účelových cest. Polní cesty jsou vesměs polními cestami vedlejšími (Pv).

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
 Mimo zastavěné území v hlubokém zářezu vede železniční elektrifikovaná dvojkolejná trať č. 250 Havlíčkuv
Brod-Brno-Kúty.

 Jedná se o trať celostátní, která je zařazena do evropského železničního systému a současně do
Transevropské železniční sítě nákladní dopravy - TERFN.

 Provoz železniční tratě neovlivňuje negativně prostředí v sídle.

LETECKÁ DOPRAVA
 Celé území obce se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb letiště Křižanov
 Vodorovná překážková rovina leží ve výšce 595 m n.m.. Režimy ochranného pásma jsou v ÚP Sviny
respektovány.

VODNÍ DOPRAVA
 Nemá na území obce své zájmy.

KAPACITA PARKOVIŠŤ

POTŘEBY PARKOVIŠŤ DLE ČSN 736110


