Modernizace přestupního terminálu v Telči
Smyslem projektu je vybudování, v přímé návaznosti na stávající dopravní terminál
v Telči, parkovacích místa v systému P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících
multimodalitu dopravy. Projekt přispěje k omezení individuální osobní dopravy a nabídne
cestujícím srovnatelné možnosti při cestování veřejnou dopravou. V rámci realizace tohoto
projektu dojde k potlačení a řešení významné slabé stránky stávajícího dopravního terminálu
– zásadní nedostatek parkovacích míst.
Stávající dopravní terminál v Telči byl zbudován z prostředků EU, tudíž od doby
dokončení jeho přestavby následně běžela pětiletá doba udržitelnosti. V této době město nijak
nezasahovalo do dispozic terminálu. Zájmem města tak bylo dát dopravnímu terminálu nějaký
čas než se „zaběhne“ a lidé si na nové řešení organizace dopravy ve městě zvyknou. Město
tak po skončení udržitelnosti projektu pouze monitorovalo situaci kolem dopravního
terminálu a nyní se rozhodlo pro realizaci vybraných aktivit, které právě vzešly z praktických
zkušeností s provozem dopravního terminálu. Tyto navržené aktivity zároveň souvisí
s aktuálními trendy v dopravě.
Hlavním cílem projektu je modernizace a především rozšíření dopravního terminálu
v Telči. Díky realizaci projektu dojde k vytvoření širšího a kvalitního zázemí a celkově
příjemného a moderního prostředí pro cestující využívající veřejnou dopravu v Telči. Projekt
přispěje k omezení individuální dopravy, jelikož zvýší atraktivitu veřejné dopravy v očích
cestujících, nabídne cestujícím srovnatelné možnosti při cestování veřejnou dopravou a
přispěje k podpoře multimodality veřejné dopravy. Konkrétními výstupy projektu bude
v rámci stávajícího dopravního terminálu vybudování 9 parkovacích míst pro cestující
v systému P+R, vybudování 9 parkovacích míst pro cestující v systému K+R a zajištění
parkování pro cyklisty v systému B+R v počtu 6 míst. Zároveň dojde k vybudování veřejného
osvětlení nové parkovací plochy a v blízkém okolí parkoviště proběhnou i vegetační úpravy
zeleně.
Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové
náklady na projekt činí 2 325 832,32 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu činí 2 209 540,70 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu
města.

