Cyklostezka Telč – Lipky

Předmětem projektu je vybudování nové cyklostezky vedoucí po území města Telče.
Plánovaná cyklostezka bude navazovat na již existující cyklostezku ve městě Telči. Řešená
cyklostezka je vedena od ulice Jihlavská, podél rybníka Nadýmák, následně ul. Batelovská a
pokračuje ve směru k lokalitě Lipky, kde se cyklostezka napojí na stávající komunikaci
propojující obce Hostětice a Vanov. Realizací projektu dojde především ke zvýšení
bezpečnosti cyklistů a chodců pohybujících se po exponovaných komunikacích.
Předkládaný projekt se snaží zlepšit stávající situaci v dopravě osob do zaměstnání,
škol, služeb apod. ve městě Telči. Záměrem města je zkvalitnit občanům podmínky pro
cestování po městě a zvýšit jejich bezpečnost v rámci silničního provozu. Ve městě Telči v
současné době chybí cyklostezky, a to pouze s výjimkou krátkých úseků. Díky nové
cyklostezce se budou moci občané města bezpečně dopravovat do zaměstnání, škol či za
službami. Tento projekt je také první aktivitou města, která má domoci ke zrealizování
celkového záměru, kterým je vytvoření sítě cyklostezek v regionu Telčsko.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy ve
městě Telči. V rámci realizace projektu dojde k vybudování nové cyklostezky, kterou budou
moci občané města Telče a okolních obcí (Vanov a Hostětice) využít v rámci dopravy do
zaměstnání, do škol a za službami. Dílčím cílem realizovaného projektu je přispět ke zvýšení
atraktivnosti cyklistické dopravy a zvýšit tak podíl osob využívajících tento způsob přepravy
do práce atd. V rámci realizace nové cyklostezky dojde také k její provázání na veřejnou
hromadnou dopravu. V neposlední řade tento realizovaný projekt přispěje k posílení forem
dopravy šetrné k životnímu prostředí a cyklistům bude nabídnuta možnost využít bezpečnou
komunikaci pro cestu do práce, do škol nebo za službami.
Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové
náklady na projekt činí 19 173 614,47 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu činí 15 385 427,09 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu
města.

