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1. Úvod
1. 1. Cíl: Nastavení strategického rámce
Navrhovaný dokument je zaloţen na principech udrţitelné městské mobility v souladu s první
generací plánu mobility z 15. dubna 2002. 5. února 2008 bylo “krátké projednání” plánu
městské mobility tématem zasedání komise pro strategii města a 21. února 2008 jej interní
auditor vyhodnotil jako přínosný. Město Sint-Niklaas a komise pro strategii města zároveň
rozhodly o přikročení ke druhé fázi nazvané “rozšiřování a prohlubování”. 17. října 2011
schválila komise pro regionální strategii analýzu předběžného průzkumu. V roce 2014 byl
proces plánování plánu mobility urychlen. Mnohá témata, která bylo třeba rozšířit a
prohloubit, byla podrobně rozpracována a analyzována. Tento podrobný dokument o
strategii byl 5. června schválen komisí pro regionální strategii. Proces prohlubování
vývojové fáze poloţil základ podrobnému rozpracování základního schématu strategie
udrţitelnosti. Na druhé straně se kontext strategie výrazně proměnil, a proto bylo nutné
zavést povinnou aktualizaci základního schématu strategie udrţitelnosti.
Vývoj strategického plánu jako součásti plánu mobility pro město Sint-Niklaas zakončil třetí
fázi procesu plánování mobility. Záměrem tohoto plánu SUMP (plánu udrţitelné městské
mobility) je v prvé řadě definovat a rozpracovat strukturu mobility města Sint-Niklaas na
makroúrovni. Díky tomu je moţné vypracovat referenční rámec, který lze v následujících
letech vyuţít k rozpracování strategie mobility na niţší úrovni. Navrhovaný dokument má
slouţit jako dokument strategické politiky, který pouţívá strategii mobility jako součást
schválených strategických plánů „de Lobbenstad“, hlavní plán rozvoje veřejného
prostoru a schválené základní cíle klimaticky neutrálního města (Klimatický plán).
Během krátké doby bylo ve městě Sint-Niklaas schváleno a zahájeno několik strategických
plánů. Před plánem SUMP byly městskou radou schváleny hlavní plán veřejného prostoru a
model „lalokového města“ (město s tzv. závleky, které umoţní vjezd i výjezd v oblasti ve
stejných nebo blízkých místech, ale neumoţní průjezd dopravy těmito oblastmi). Zároveň s
vytyčením směru plánu mobility byl rozpracován městský klimatický plán.
Mnoţství nových strategických plánů poskytlo městu Sint-Niklaas důleţitý impuls, který měl
spoluvytvářet strategii mobility pro nadcházející dekády.
Model lalokového města byl pouţit jako výchozí bod pro rozpracování témat jako cirkulace
dopravy nebo bezpečnost dopravy. Přestoţe omezená rozloha centra města přímo vybízela
k pouţívání jízdních kol, téměř jakákoli část města byla dosaţitelná za méně neţ deset
minut. Vzhledem k ambicím města cílit na klimatickou neutralitu bylo zaměření se na
bezpečnost dopravy s důrazem na cyklisty a zavedení nové strategie podpory cyklistiky
jasnou a logickou volbou.

1.2. Participace
Navrhovaný strategický plán byl vypracován v úzké spolupráci s dalšími městskými firmami,
provincií Východní Flandry a vlámskou vládou díky dlouhodobým diskuzím nad plánováním
strategického plánu v pracovních skupinách. Mimo to probíhala diskuze o strategickém
plánu se zájmovými skupinami a poradními výbory a příleţitost vznášet připomínky a
formulovat případné obavy dostali i občané.
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Politická podpora
o Zasedání rady městského zastupitelstva 17. listopadu 2014 na téma základních

principů nového strategického plánu
o Zasedání městského zastupitelstva 16. února 2015: diskuze o strategickém plánu
o Městské zastupitelstvo, 27. února 2015: předběţné vymezení SUMP
o Městské zastupitelstvo, 24. dubna 2015: finální vymezení plánu mobility

Společenská podpora:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CEO-top 20: 10. října 2014 (diskuze o stěţejních principech nového strategického
plánu)
Senior Council: 22. října 2014 (diskuze o stěţejních principech nového strategického
plánu)
GECORO: 4. listopadu 2014 (prodiskutování stěţejních principů nového
strategického plánu Poradním výborem pro rozvoj veřejného prostoru)
Zastupitelstvo obce Sinaai: 4. listopadu 2014 (diskuze o stěţejních principech nového
strategického plánu se zaměřením na Sinaai)
Zastupitelstvo obce Nieuwkerken: 5. listopadu 2014 (diskuze o stěţejních principech
nového strategického plánu se zaměřením na Nieuwkerken)
Zastupitelstvo obce Belsele: 10. listopad 2014 (diskuze o stěţejních principech
nového strategického plánu se zaměřením na Belsele)
Porada se školami: 14. listopadu 2014
Stramin: 18. listopadu 2014 (diskuze o stěţejních principech nového strategického
plánu)
Porada s mateřskými školami: 25. listopadu 2014, 6. ledna 2015 a 16. ledna 2015
Rada pro zemědělství: 26. listopadu 2014 (diskuze o stěţejních principech nového
strategického plánu)
Rada mládeţe: 27. listopadu 2014 (diskuze o stěţejních principech nového
strategického plánu)
Konzultace s policejním oddělením a státním zastupitelstvem: 30. října 2014
Veřejná slyšení: 2., 4., 10., 11. a 17. prosince 2014
Výklad pro policejní sloţky: 2. prosince 2014
Konzultace se zástupci cateringových společností: 2. prosince 2014

Informace získané v rámci výše uvedených schůzek byly shrnuty v dokumentu s názvem
"Adviezen beleidsplan", který je nedílnou součástí schváleného plánu mobility. Součástí
strategického plánu se staly také pozměňovací návrhy týkající se cílů plánu SUMP. Do
strategického plánu však nebyly zahrnuty návrhy neodpovídající stěţejním principům plánu
SUMP. Všechny návrhy, které se staly součástí plánu, se dočkaly pozitivní odpovědi.
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2. Klíčové body a strategické cíle
2.1. Základní principy problémů mobility
Lidé, kteří dojíţdějí do práce ve městě Sint-Niklaas a jeho okolí, se denně potýkají s mnoha
obtíţemi, mimo jiné s dostupností a nedostatečnou plynulostí dopravy na národních silnicích
N70 a N16 nebo s hledáním parkovacích míst či nedostatkem cyklistických stezek. Velká
část problémů se odráţí i na kvalitě ţivota v této oblasti.
Velkou část problémů mobility způsobuje nedokončená silniční síť v okolí města SintNiklaas. Chybějící spoje a nedostatečné značení způsobily, ţe se obyvatelé rezidenčních
oblastí musejí potýkat s velkým objemem provozu nevhodného druhu. Nežádoucí
provoz způsobuje potíţe i v centru města Sint-Niklaas.
Tyto potíţe je moţné přičíst na vrub čtyřem skutečnostem:






Osa Parklaan – Grote Markt – Plezantstraat probíhá souběţně se silnicemi N16 a
N403, coţ způsobuje vysokou hustotu provozu v severojiţním smyslu přímo skrze
centrum města a náměstí.
Hustota provozu na ose Konigin Astridlaan – Prins Bouwdewijnlaan je vysoká v
důsledku chybějícího východního spoje. Řidiči proto objíţdějí kritická místa, a tím
vytvářejí tlak na oblasti Elisabethwijk, Fabriekswijk a Priesteragiewijk.
Pro odklonění nevhodného provozu z rezidenčních oblastí nebyla přijata prakticky
ţádná opatření.

Kromě ostatních aspektů problémů spojených s dopravou je nejvíce patrný negativní dopad
motorizované dopravy na kvalitu ţivota v okolních oblastech. V této souvislosti je důleţitá
analýza situace nejen z hlediska vyuţití veřejného prostoru (urbanistický pohled), ale i z
hlediska dopravního. V krátkosti - hustý provoz osobních automobilů způsobuje váţné
problémy. Alternativní řešení však nejsou v případě Sint-Niklaasu nasnadě.
A konečně - nejenţe vyuţívání silnic niţších tříd nákladní dopravou do jisté míry sniţuje
kvalitu ţivota v okolních oblastech, ale zejména ztěţuje uţívání těchto silnic ostatním
vozidlům, cyklistům i chodcům.
Během uplynulého desetiletí se podařilo s většinou krizových bodů vypořádat nebo
alespoň vytyčit plán do budoucnosti. To na druhou stranu neznamená, ţe lze zdejší systém
dopravy celkově hodnotit jako bezpečný. Je třeba navrhnout alternativy, které budou občany
motivovat k tomu, aby upustili od pravidelného uţívání automobilů, a tyto alternativy musejí
být kvalitní. Na krátké cesty je vhodným dopravním prostředkem zejména jízdní kolo, zdejší
síť cyklostezek je však kvůli nedostatku bezpečnostních opatření v mnoha místech
nevyhovující. V rezidenčních oblastech se smíšenou strukturou provozu je tlak motorizované
dopravy příliš vysoký.
Čitelnost a přehlednost systému dopravy výrazně pozitivně ovlivňují bezpečnost provozu.
Rychlostní reţimy nejsou dostatečně přizpůsobené dopravně technickému stavu silnic.
Často jsou řešením ad hoc zóny s rychlostním omezením na 30 km/h, přičemţ město jako
takové má obrovský potenciál pro strukturovanější aplikaci principu zón s rychlostním
omezením. Trasy nákladních vozidel nejsou přizpůsobené třídám pozemních komunikací.
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Vlámská přepravní společnost De Lijn došla uţ v roce 2013 k závěru, ţe je třeba síť
městské hromadné dopravy přepracovat. Uţ tehdy způsobovala hustota provozu
problémy s přepravními časy u Grote Marktu, Driekoningenu a na několika silnicích niţší
třídy. Některé z oblastí, které měly být později určeny k rozvoji veřejného prostoru, tehdy
nebyly ani vytyčeny. Hustota sítě městské hromadné dopravy byla v centru příliš vysoká a
zastávky byly mnohdy neúměrně blízko sebe, zatímco rozsah sítě byl omezený.
Současná strategie parkování zahrnuje mnoho rozdílných parkovacích reţimů. Se šesti
tarifními zónami a třemi způsoby platby je systém tarifních zón nepřehledný a obtíţně
vysvětlitelný, jednotlivé tarify se však jeden od druhého příliš neliší. Mezi krátkodobě a
dlouhodobě parkujícími řidiči dochází ke konfliktům, prodluţují se časy hledání parkovacího
místa a zároveň se některé parkovací plochy, například parkoviště u nádraţí, nevyuţívají na
sto procent kapacity. Evidentní je tlak dlouhodobě parkujících řidičů zejména na okrajích
zpoplatněných zón nebo v okolí atraktivních míst, například nemocnice. To komplikuje situaci
zdejším obchodníkům i obyvatelstvu, nakládka a vykládka zboţí je problematická a zároveň
činí provoz nebezpečnějším pro zranitelnější účastníky.
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2. 2. Cíle strategie mobility
2.2.1. Cíle pro vyšší úrovně veřejné správy
Při tvorbě a přizpůsobování strategie udrţitelné mobility je třeba brát v úvahu existující
dokumenty vyšší úrovně. V tomto kontextu hraje velkou roli "SUMP Vlámsko". Tento plán
SUMP je do budoucna základem rozhodnutí týkajících se mobility ve Vlámsku a vytyčuje
některé konkrétní cíle. Pět strategických cílů (dosažitelnost, dostupnost, bezpečnost,
obyvatelnost, ekologičnost) plánu SUMP Vlámsko je rozebráno v následujících sekcích:
První strategický cíl má zajistit přístup k ekonomickým uzlům a branám (a dalším místům, ve
kterých se koncentrují společenské a ekonomické funkce). Stejně tak je třeba zajistit
selektivní dostupnost - to znamená, ţe není třeba zajistit všem skupinám či uţivatelům ve
kterémkoli okamţiku stejnou dostupnost stejných lokalit. Pro dosaţení lepší dostupnosti byly
navrţeny strategické cíle jako spolehlivé dojezdové časy, rozumná cena dopravy a vyšší
úroveň pohodlí.
Druhým cílem je vyrovnat obtíţe, kterým jsou během přepravy vystaveny zranitelnější
skupiny obyvatelstva. Kýţeným výsledkem je dosaţení plynulé, bezpečné a široce dostupné
mobility pro všechny. Aby nedošlo k sociálnímu vyloučení způsobenému špatným navrţením
a naceněním systému hromadné dopravy, je třeba klást důraz na společenské mechanismy
jako zlepšení mobility pro nízkopříjmové skupiny, hendikepované a vyšší autonomii přepravy.
Třetí strategický cíl se zaměřuje na vyšší bezpečnost dopravy a zejména na sníţení počtu
obětí. Ke sníţení četnosti úmrtí a těţkých i lehkých zranění je nutné se zaměřit zejména na
redukci počtu dopravních nehod se zranitelnějšími účastníky provozu.
Čtvrtým strategickým cílem je minimalizovat negativní dopad provozu na lidské prostředí a
sociální pohodu. Tento cíl se zaměřuje na kvalitu ţivota v souvislosti s dopravou nezávisle
na rozvoji mobility. Ke zvýšení kvality ţivota ve městech i vesnicích je nutné se soustředit na
sníţení znečištění ovzduší a zdravotních rizik, zefektivnění silničního provozu, zlepšení
vybavenosti a poskytování kvalitnějších sluţeb.
Pátý strategický cíl se zaměřuje na dopady na ţivotní prostředí a poškozování přírody
nezávisle na rozvoji mobility. Ke zredukování negativních externalit jsou navrhovány
mechanismy jako například sníţení emisí spojených s dopravou, rozumné vyuţití veřejného
prostoru, defragmentace přírody a otevřeného prostoru, krajinná integrace infrastruktury a
omezení pouţívání fosilních paliv a jiných přírodních zdrojů.
Provincie Východní Flandry ve svém plánu vyuţití veřejného prostoru formuluje mimo jiné i
cíle týkající se poţadované mobility a infrastruktur jednotlivých dopravních os.
Plán vyuţití veřejného prostoru Východních Flander čítá mimo jiné i následující čtyři cíle:
posílení alternativ k silničnímu provozu, optimalizace kategorizace silniční sítě, strategie
mobility zaměřená na management dopravy a diferenciaci dostupnosti v územním i
modálním smyslu: "selektivní dostupnost".
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2.2.2. Ambice a výchozí podmínky města Sint-Niklaas
Město Sint-Niklaas se ztotoţňuje se strategickými cíli supralokálních sloţek veřejné správy,
chce jim však dodat vlastní příchuť. V předchozím plánu SUMP ještě nebyly vlastní cíle
zahrnuty, proto se chce město Sint-Niklaas nyní zaměřit na dvě zastřešující ambice, jeţ lze
chápat jako čtyři základní linie úzce spojené s různými dopravními sítěmi. Všechny tyto
ambice a základní linie nějak přispívají ke strategickým cílům vize mobility podle vlámské
vlády a kraje.
(Better liveability and quality of life - Lepší obyvatelnost a vyšší kvalita ţivota
Better well-being in the residential areas - Větší sociální pohoda v rezidenčních oblastech
Ambition – Ambice
Better traffic safety through clear and recognizable traffic networks - Vyšší bezpečnost
dopravy ve městě díky snadno rozpoznatelným dopravním sítím
Making the bicycle as evident choice of transport in the city - Jízdní kolo je snadnou volbou
pro dopravu po městě
Extention of main axes of public transport - Prodlouţení hlavních os městské dopravy
Traffic networks – Dopravní sítě
Fewer cars in the centre through opotimisation of traffic structure and circulaton measures Méně aut v centru města díky optimalizaci struktury dopravy a regulaci dopravního provozu
Better use of parking areas through a guiding in parking policy - Lepší vyuţití parkovacích
ploch díky naváděcímu systému pro parkování
Well-connected city - Dobře propojené město
Accessibility – Dostupnost
Environment - Ţivotní prostředí)
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Úhelnými kameny tohoto plánu mobility jsou vyšší kvalita života a bezpečnost
dopravy.




Lepší podmínky pro život v rezidenčních oblastech přinášejí vyšší kvalitu života.
Toho lze docílit konzistentní strategií rychlostních omezení a odkloněním tranzitní
dopravy. Nevhodnému typu dopravy bude omezen vjezd zavedením chybějících
restriktivních dopravních opatření.
Vyšší bezpečnosti dopravy bude docíleno lepší přehledností nejvytíţenějších
dopravních tepen, jednotné organizaci ulic a důsledným zaváděním rychlostních
reţimů. V této souvislosti je důleţitým tématem kategorizace dopravy v souladu s
Hlavním plánem vyuţití veřejného prostoru.

Tento plán bude do dopravních sítí implementován cestou důrazných opatření, která budou
zvýhodňovat především chodce, cyklisty, veřejnou dopravu a osobní automobily.


Centrum města Sint-Niklaas bude oblastí s nižší hustotou dopravy. Hlavní tahy,
tedy rychlostní silnice R42, hlavní přivaděče a silnice N70, mají dopravu odklonit
mimo centrum města. Díky restriktivním opatřením bude doprava vedoucí skrz
centrum města zakázána a čtvrti v okolí centra doznají úlevy.
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Zavádí se integrální strategie na podporu cyklistiky, díky čemuţ se jízdní kolo
stane očividnou volbou pro dopravu na krátké a střední vzdálenosti v rámci města.
Díky zavedení páteřních linek bude struktura (pří)městské hromadné dopravy ještě
více posílena. Linky městské hromadné dopravy budou díky posílení některých spojů
lépe vyhovovat novému plánu rozvoje města.
Město samotné bude selektivně dostupné díky systému naváděného parkování,
který pozitivně ovlivní kvalitu ţivota a fungování lokálních drobných ţivnostníků.

Ambice a základy udrţitelné mobility pro Sint-Niklaas jsou plně v souladu se strategií
vlámské vlády a kraje.
Cíle
Dosaţitelné

Dostupné

Bezpečné

Obyvatelné

Ekologičnost

Základní principy

1. Vyšší kvalita ţivota a
ţivotní pohody v
rezidenčních oblastech
2. Vyšší bezpečnost
dopravy a snadno
identifikovatelné dopravní
sítě
3. Integrální strategie pro
podporu cyklistiky
4 Páteřní linky veřejné
dopravy
5. Systém naváděného
parkování
6. Centrum města bez
automobilů

Cíle
Posílení
alternativ
silniční
dopravy

Optimalizace
kategorizace
silniční sítě

Management
dopravy

Selektivní
dostupnost

Guiding principles

1. Vyšší kvalita ţivota a
ţivotní pohody v
rezidenčních oblastech
2. Vyšší bezpečnost dopravy
a snadno identifikovatelné
dopravní sítě
3. Integrální strategie pro
podporu cyklistiky
4 Páteřní linky veřejné
dopravy
5. Systém naváděného
parkování
6. Centrum města bez
automobilů
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2.2.3. Operační cíle
Operační cíle jsou konkrétní aplikací dříve zmiňovaných specifických ambicí a lokálních
podmínek města Sint-Niklaas. Jsou specifické, měřitelné, přijatelné, realistické a časově
specifikované. Protoţe ve městě Sint-Niklaas neexistují předchozí měření mnoha základních
veličin, je třeba ke zhodnocení operačních cílů zavést takzvaný barometr mobility, jak tomu
bylo například v rámci řešení cyklistické situace v Kodani. Tento barometr podle kodaňského
modelu bude rozšířen o specifické veličiny Sint-Niklaasu. Tato opatření umoţní vývoj nového
komunikačního nástroje, který bude měřit a zároveň demonstrovat efekt této strategie.
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3. Vztah s lokálními strategickými plány a
vysvětlení strategického scénáře
3.1. Vztah s lokálními strategickými plány
Od vytvoření posledního plánu SUMP bylo zahájeno několik nových procesů, které značnou
měrou ovlivnily strategický scénář plánu mobility. Nejdůleţitějšími z nich jsou klimatický plán,
model lalokového města 'lobbenstad' a hlavní plán vyuţití veřejného prostoru. Kaţdý z těchto
tří plánů se nějakým způsobem vztahuje k různým cílům plánu mobility. V následující části
budou tyto tři nové strategické plány podrobeny analýze.
Model lalokového města - Stanovuje rámec k dosaţení vyšší kvality ţivota, lepší udrţitelnosti
a bezpečnosti provozu
Plán mobility - Vytváří strategický rámec pro vyšší dostupnost, bezpečnost, otevřenost,
kvalitu ţivota, šetrnost k přírodě a ţivotnímu prostředí.
Klimatický plán - Nastavuje ambice udrţitelnosti a kvality ţivota.
Hlavní plán veřejného prostoru - Zajišťuje rozpoznatelnost a identitu podoby silnic pro různé
druhy otevřeného prostoru.
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Město Sint-Niklaas se nyní oficiálně stalo členem Evropského paktu starostů a primátorů.
Tím se zavázalo přijmout klimatický plán a mimo jiné se zasadit o snížení emisí uhlíku o
20 % do roku 2020. Mimo to ale město zamýšlí stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.
Soukromá i komerční doprava se na území města Sint-Niklaas dohromady podílejí na
celkových emisích uhlíku ze 33 %. Město proto prosazuje následující opatření přímo spojená
s mobilitou: Akcelerovaný modální posun od aut k bicyklům či veřejné dopravě, optimalizaci
a zlepšení udrţitelnosti nákladní dopravy, výsady pro společnosti uţívající udrţitelnou
mobilitu. Kromě samotného omezení emisí uhlíku se klimatický plán zaměřuje také na
ţivotaschopnost města, a proto zahrnuje některá související opatření, jejichţ dopad na emise
uhlíku nelze přímo změřit, například zvýšení podílu městské zeleně, změnu regulace vjezdu
na sběrných komunikacích, implementací sdílené ekonomiky a podobně.
Městský koncept 'lobbenstad', jehoţ aplikovatelnost jiţ město Sint-Niklaas zkoumalo, je
moţnou cestou vývoje směrem k centru města bez automobilů. V září 2014 městské
zastupitelstvo model 'lobbenstaad' schválilo. V dlouhodobém měřítku je zapotřebí tento
model integrovat do obecního plánu rozvoje veřejného prostoru.
Model 'lobbenstad' aplikovaný na SintNiklaas začíná od sedmi historických
radiálních příjezdových cest, které
poskytují příleţitost k prostorové
koncentraci. Pro automobily slouţí tyto
příjezdové cesty jako přístupová cesta k
sint-niklaaskému městskému okruhu,
cyklistům a veřejné dopravě poskytují
přímou cestu do centra města.
K dosaţení centra bez automobilů
navrhuje model 'lobbenstad' realizaci
západního i východního přivaděče. Tato
podoba pak usnadní přístup ke třem
velkým návštěvnickým parkovištím na
okraji města.
U těchto návštěvnických parkovišť pak lze zřídit multimodální uzly, které umoţní přestup na
udrţitelné způsoby dopravy.

K dosaţení centra bez automobilů (jako například v cyklistickém městě Houten v
Nizozemsku) lze navrhnout systém průjezdových smyček (jakýchsi městských okruhů)
a/nebo vjezdových bran, coţ povede k otevřenějším rezidenčním oblastem. Tyto čtvrti i
centrum jsou pak snadno průjezdné a dosaţitelné pro cyklisty i chodce a zároveň mají tamní
obyvatelé mnoho moţností k parkování. Rezidenční oblasti a městské čtvrti jsou od sebe
odděleny silnicemi pro motorizovanou dopravu. Automobily se tak vţdy musejí vrátit na
primární silniční síť, v tomto případě městský okruh sestávající ze silnic N41, N70 a R42.
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Hlavní plán veřejného prostoru je strategický plán schválený městským zastupitelstvem,
jenţ se skládá z globální vize veřejného prostoru města Sint-Niklaas a okolí. Tento hlavní
plán obsahuje principy projektování a volby materiálů schválené městským
zastupitelstvem, které přispívají k rozpoznatelnosti a identitě veřejného prostoru města SintNiklaas.

3.2. Uskutečnění scénáře strategie udržitelnosti
3.2.1. Krátkodobé a dlouhodobé územní prvky
3.2.1.1. Infrastruktura a projekty
Scénář strategie udrţitelnosti stále vyuţívá jako počáteční bod silný městský koridor na
středové severojiţní ose mezi nádraţím, Grote Marktem a WSC. Kolem tohoto koridoru se
nacházejí důleţité funkční prostory a veřejné sluţby.
Udrţitelný scénář bere přítomnost modelu 'lobbenstad' za samozřejmost. Těchto 7
historických radiálních příjezdových cest město vyuţívá jako prostorově koncentračních
jader. Automobilům slouţí tyto cesty jako přístupové cesty na městský okruh. Tato struktura
tvořená silnicemi N70, N41 a R42, má ulevit centru města a slouţit jako hlavní přístupová
trasa do města pro motorizovanou dopravu.
I provoz uvnitř města je třeba odklonit nejlépe aţ na městský okruh. Toto odklonění bude
motivováno a případně i vynuceno regulací dopravy, která bude zaváděna postupně. V
dlouhodobé perspektivě vyrostou v okolí centra města 3 velká parkoviště pro návštěvníky,
coţ umoţní přestup na udrţitelné způsoby přepravy.
Z hlediska dopravního inţenýrství je pro optimalizování fungování navrhovaných změn
zapotřebí realizovat několik krátkodobých a dlouhodobých projektů infrastruktury. V krátké
době bude dokončena hřebenová struktura východního přivaděče. Mezi dlouhodobé projekty
patří spoj, který uleví Hoge Bokstraat, a příjezdová cesta Doornpark napomůţe plynulosti
provozu skrze Nieuwkerken. Dále je moţné po dokončení východního přivaděče
zrekonstruovat silnici N70 a sníţit její třídu na místní komunikaci.
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Udrţitelný scénář počítá do začátku s pěti primárními uzly. Za tyto uzly bylo zvoleno
následujících pět lokací:
(přivaděče otevírají městskou oblast)
Nádraží: multimodální uzel, ţelezniční uzel s mezinárodní i regionální dopravou IC/IR
Náměstí Fabiola: městská brána s parkovištěm P+R a distribučním centrem.
Východní městský uzel: rekreační uzel zaměřený na cyklistickou dopravu.
Západní městský uzel: propojený s novým klíčovým bodem (nemocnice), kvalitní
nabídka veřejné dopravy a cyklistická dopravní síť.
5. Parkovací plochy na okraji města v okolí SVK, jak předpokládá model 'lobbenstad'.
Přesná umístění stále nejsou známa. Je třeba rovněţ zjistit, zda je nová lokace
nemocnice AZ Nikolaas vhodná pro to, aby kromě parkování návštěvníků nemocnice
slouţila i jako parkovací oblast pro návštěvníky města.
1.
2.
3.
4.
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Pro vypořádání se s cíli týkajícími se kvality života, objemu zeleně a aktivity byla navrţena
tři velká rozšíření městských částí. Jedná se o rozšíření čtvrti Clement, De Winningen a
rozšíření Bellestraat-Zonneken.
Kromě těchto tří rozšíření bude určující i přemístění nemocnice AZ Nikolaas. V této chvíli se
počítá s přemístěním do oblasti křiţovatky silnic N70 a R42.

3.2.2. Krátkodobé a dlouhodobé prvky dopravního inženýrství
3.2.2.1. Centrum města bez automobilů díky obnovené regulaci dopravy v
jednotlivých čtvrtích
Model Lobbenstad vytyčil 7 přístupových cest, které je moţné vyuţít pro územní koncentraci
a rovněţ jako páteř dopravy ve městě a rezidenčních oblastech. Tyto historické radiální
silnice budou pouţity k uvolnění dopravy v jednotlivých městských oblastech či čtvrtích.
V následující části budou popsány 2 možné principy, kterými je toho moţno dosáhnout.
V závislosti na profilu komunikace a specifických okolnostech konkrétní oblasti či čtvrti je
třeba zhodnotit, která z moţností bude nejvhodnější.
Princip centra se smyčkami

Princip sousedních čtvrtí se smyčkami

Jednotlivé oblasti jsou dostupné příjezdovými
cestami vedoucími přímo skrze čtvrť. V centru
města není moţné motorovým vozidlem přejet
z jedné příjezdové cesty na druhou.

Oblasti jsou pro motorová vozidla vzájemně
izolované. Jako vstupní a výstupní body
funguje systém bran specifický pro jednotlivé
čtvrti.

V obou případech jsou pro motorová vozidla jednotlivé
čtvrti vzájemně izolované, takţe se řidiči musejí vţdy vrátit
na hlavní dopravní tepnu. V případě města Sint-Niklaas se
toto uspořádání jmenuje 'rondweg' (městský okruh). Ten
sestává ze silnice R42, přivaděčů a silnice N70.

3.2.2.2. Hlavní osy veřejné dopravy
Realizace sítě veřejné dopravy koreluje s obnovením
cirkulace v jednotlivých čtvrtích na úrovni ulic. Tento plán
SUMP obsahuje jen některé základní principy nového plánu
dopravního provozu. Detailní verze tohoto plánu bude
vypracována po konzultaci se společností De Lijn. Moţné
způsoby optimalizace: včasné začlenění některých
příměstských linek z vize mobility; obslouţení některých
nových klíčových bodů sítí městské dopravy; propojení
některých příměstských linek zajistí silnější osovou strukturu
v porovnání s existujícím koridorem.
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3.2.2.3. Uspořádání cyklistické sítě
Současná cyklistická síť se skládá z radiálních přístupových os, které zajišťují dobré
cyklistické spojení s centrem města. Toto uspořádání zůstane zachováno i v nové
cyklistické síti, ač je v plánu jeho další zesílení.
V budoucnu by měly být radiální osy cyklistické sítě zesíleny lokálními a regionálními
cyklistickými městskými okruhy. Tyto dva městské okruhy musejí propojovat jednotlivé
části města (laloky) a několik předměstí či klíčových bodů v okolí města, například
rekreační oblast De Ster.
Tyto přilehlé obrázky představují uspořádání cyklistické sítě. Zelená znamená lokální
městský okruh, oranţová regionální cyklistický okruh a modrá radiální cyklistické osy.

3.2.2.4. Strategie naváděného parkování
Krátce řečeno dojde k výraznému zjednodušení parkovacích reţimů. V závislosti na
konkrétním reţimu budou zavedeny systémy navádění. Okrajové parkovací plochy budou
nejlevnější moţností parkování, určené pro dlouhodobé parkování. Následují moţnosti
zaparkovat v centru města, stále vhodné i pro dlouhodobé parkování, ovšem za vyšší cenu.
Nejdraţší alternativou bude parkování na ulici. Tato parkovací místa jsou zamýšlena pro
tamní obyvatelstvo a krátkodobé komerční parkování. Postupně se budou zavádět reţimy
krátkodobého parkování a rezidenčního parkování. V ulicích s vysokou koncentrací obchodů
budou zavedena na míru navrţená místa "zastav a nakupuj" (stop and shop), která budou
určena specificky pro velmi krátké parkování pro zákazníky tamních obchodů.
Z dlouhodobého pohledu nastanou některé změny v důsledku rozšíření oblasti centra bez
automobilů. Současné moţnosti parkování v centru lze přeměnit v parkovací plochy pro
tamní rezidenty. Návštěvníci budou směrováni k výše zmíněným multimodálním přestupním
uzlům, odkud mohou pokračovat dále nebo zaparkovat na jedné z nových okrajových
parkovacích ploch mimo oblast centra bez automobilů.
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Instruktážní část

4. Strategický scénář
4.1. Územní rozvoj a jeho dopad na mobilitu
4.1.1. Kategorizace pozemních komunikací
4.1.1.1. Vize
Zamýšlená kategorizace pozemních komunikací vymezí rámec plánu mobility, určí modality
pro zhodnocení ostatních témat a vysvětlení souvisejících sítí plánu mobility.
S ohledem na plánovanou klimatickou neutralitu města Sint-Niklaas v roce 2050 je
kategorizace silnic pouze prvním krokem plánování plně udrţitelného města. Důleţitým
krokem je zavedení centra bez automobilů. Realizace modelu 'lobbenstad' v kompaktním
centru města je dalším z kroků. Tento model zpřístupní městské čtvrti díky systému smyček
a bran s vyuţitím historických příjezdových komunikací. Automobilová doprava mezi
jednotlivými čtvrtěmi je moţná jen přes městský okruh, coţ znemoţní tranzitní dopravu
centrem města a zlepší fungování udrţitelných způsobů přepravy, které tak budou
v porovnání s osobními vozidly rychlejší (principy plánu městského dopravního provozu).
Centrum bude zároveň dostupnější pro cyklisty, chodce a městskou dopravu.
V průběhu vypracovávání studie se navíc zjistilo, ţe je nutné upravit kategorizaci
pozemních komunikací i mimo městský okruh (R42-N70-N41). Některé změny v
kategorizaci nebude moţné provést z důvodů omezeného rozpočtu nebo bude třeba je mírně
omezit, například kvůli realizaci jiných projektů (východní přivaděč). Proto bude kategorizace
rozdělena na krátkodobou a dlouhodobou část (viz níţe).
Plánování zamýšlené kategorizace vycházelo z vlámského plánu územního uspořádání. Na
základě tohoto plánu a územní struktury provincie je výsledná kategorizace následující:
hlavní komunikace, primární komunikace třídy 1, primární komunikace třídy 2, sekundární
komunikace, místní komunikace.
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4.2. Vypracování dopravních sítí
4.2.1. Plán městského dopravního provozu
Město Sint-Niklaas zamýšlí dosáhnout vyšší kvality ţivota a větší ţivotní pohody v centru
města a kromě toho i bezpečnější dopravy. Výsledkem těchto ambicí je centrum bez
automobilů díky optimalizaci struktury provozu a nezbytných podpůrných opatření.
Z dalších témat je nejdůleţitější model 'lobbenstad'. V současném stavu stále nejsou některé
z komerčních ulic v centru města navrţeny jako pěší zóny. Mezi tyto pěší zóny patří
například Stationstraat a náměstí Sint-Niklaas. Mimo pěší zóny by centrum mělo být zejména
díky změnám v městském provozu zónou bezpečnější dopravy, zejména pro chodce, cyklisty
a hromadnou dopravu.
V krátkodobém horizontu je důleţitým krokem zakázat tranzitní dopravu centrem. Díky
mnoha malým změnám v cirkulaci v okolí Grote Marktu (přerušení severojiţních spojů) bude
moţné odklonit průjezdní dopravu na systém přivaděčů mimo centrum. Tato opatření zvýší
funkčnost Grote Marktu jako náměstí a přístupnost pouze pro cyklisty a chodce zefektivní i
fungování hromadné dopravy.
Realizace východního přivaděče je dalším důleţitým opatřením pro uskutečnění kýţeného
uspořádání dopravy a odklon provozu na systém dvou přivaděčů.
V dlouhodobém horizontu se plán zaměřuje na rozšíření centra města bez automobilů a
rovněţ omezení provozu automobilů v rámci centra. Toho lze dostáhnout prosazením
omezení dopravního provozu.
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Plán mobility města Sint-Niklaas
Plán dopravní provozu v oblasti

4.2.2. Integrální cyklistická strategie
4.2.2.1. Co je integrální cyklistická strategie?
Pro vytvoření kvalitního celkového cyklistického plánu je důleţitý integrální přístup. Abychom
mohli vytvořit integrální cyklistickou strategii, musíme začít se čtyřmi pilíři: strategií, sítí,
sluţbami a kulturou. Kaţdý z těchto pilířů sestává z několika komponentů, které poskytují
konkrétní výstupy. Cyklistická síť je například definována provázaností, atraktivitou,
bezpečností a komfortem. Pokud toto budeme aplikovat na všechny čtyři pilíře, získáme
následující schéma:
Strategie: Vize a ambice - Personál a metody - Integrální cyklistická strategie - Součinnost a
partnerství - Monitoring a hodnocení
Síť: Provázanost - Atraktivita - Bezpečnost - Komfort
Sluţby: Přístřešky pro kola - Značení - Multimodalita - Sluţby pro zvýšení komfortu
Kultura: Vlastnictví a uţívání kol - Uspokojení cyklistů - Informovanost, citlivý přístup a
edukace

21 / 38

Champion City – Sint Niklaas

4.2.2.2. Ambice cyklistické strategie města Sint-Niklaas
Plán SUMP z roku 2002 zahájil ve městě Sint-Niklaas proces opětovného příklonu k
cyklistice. Tehdy bylo uvedeno, ţe centrum města o rozloze 3x5 kilometrů je velmi vhodné k
úspěšnému představení moţné role jízdního kola. Na jízdním kole jsou téměř všechny
destinace v centru města dosaţitelné prakticky okamţitě.
Jízdní kolo zastává prominentní roli, částečně díky ovlivnění klimatickým plánem a modelem
'lobbenstad'. S mottem "de fiets... heeft iets" (něco na tom kole je) se město Sint-Niklaas
snaţí o vytvoření skutečné cyklistické kultury.
Zavedení integrální cyklistické strategie hraje zásadní roli a je základem celého plánu
mobility. Jízdní kolo se musí stát nejpoužívanějším způsobem osobní přepravy po městě
na krátké a střední vzdálenosti. Akční cyklistický plán a kampaň "de fiets... heeft iets" jsou
prvními kroky města k zavedení integrální cyklistické strategie. Tímto způsobem se město
Sint-Niklaas jednoho dne můţe stát skutečně cyklistickým městem.
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4.2.2.3. Opatření podporující integrální cyklistickou strategii: Strategie
Ke koordinaci cyklistické strategie, která se momentálně dotýká 20 městských sluţeb, bude
jmenován koordinátor pro cyklistiku. Bude slouţit jako hlavní bod kontaktu pro
cyklistickou strategii a dohlíţet na implementaci a následnou správu cyklistického akčního
plánu.

Konečným cílem je získat strategii z pohledu cyklisty, která je vertikálně i
horizontálně integrovaná na několika strategických úrovních, zejména
na úrovni obecné strategie mobility. Celou strategií cyklistiky a obecněji i
strategií mobility se musejí prolínat následující témata: bezpečnost,
udržitelnost a obyvatelnost. Je tedy zapotřebí si stanovit jasné priority,
aby mohlo být dosaţeno rovnováhy mezi cyklistickou strategií
zaměřenou na výsledek a na zdroje.
Lokální a supralokální cyklistické projekty je třeba uvádět do praxe
souběţně a tam, kde je to moţné, i koordinovaně. K tomu je přirozeně
zapotřebí zavést otevřenou a jasnou komunikaci mezi jednotlivými
strategickými úrovněmi. Cyklistická strategie se koneckonců neomezuje
jen na hranice města Sint-Niklaas, proto je nutné úzce spolupracovat s
okolními obcemi a konzultace probíhají na úrovni politické i výkonné. Na
městské cyklistické strategii se podílejí i samotní občané. Ti mohou strategii ovlivňovat
cestou výročních cyklistických konferencí.

4.2.2.4. Opatření podporující integrální cyklistickou strategii: Síť
Kvalitní cyklistická stezka je provázaná, rychlá, bezpečná, pohodlná a atraktivní. K dosaţení
takto kvalitní cyklistické sítě je zapotřebí dostatek finančních zdrojů v rámci rozpočtu
mobility a rozpočtu pro veřejné práce, aby bylo moţné zajistit vybudování a údržbu
cyklistických stezek.
Zvláštní pozornost bude tedy věnována maximální uniformitě cyklistické infrastruktury a co
nejestetičtější a nejatraktivnější integraci do veřejného prostoru.
Principy cyklistické sítě
Cyklistická síť začíná od radiálních vstupních os s
cílem poskytnout dobré spojení do centra města.
Uspořádání radiálních os okolo centra města SintNiklaas je posíleno lokálním a regionálním městským
cyklistickým okruhem. Tyto dva okruhy propojují
jednotlivé městské části (laloky) a několik příměstských
částí a klíčových bodů v okolí města, například rekreační
oblast De Ster.
Na obrázku výše vidíme toto uspořádání ve schematické podobě. Modré čáry představují
radiální osy, zeleně je vyznačen lokální městský cyklistický okruh a červeně regionální
cyklistický okruh.
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Architektura sítě
Ve městě Sint-Niklaas je celkem sedm regionálních cyklistických stezek. Jsou to hlavní trasy
pro cyklistickou dopravu; jejich hlavními atributy jsou plynulost, rychlost a bezpečnost.
Základem standardu kvality je bezpečnost, nekonfliktnost, přednost na nemnoha úrovňových
kříţeních s ostatní dopravou a mimoúrovňová kříţení.

4.2.2.4. Opatření podporující integrální cyklistickou strategii:
Služby
V rámci realizace kvalitní cyklistické infrastruktury a funkční sítě
cyklistických cest je zapotřebí zavést jednotné značení v celé oblasti.
Mezi funkční cyklistické cesty patří: supralokální funkční cyklistická síť
(BFF), dálkové cyklistické stezky (LAF) a městská lokální síť
cyklistických stezek. V listopadu 2013 bylo 97 slepých cest
zprůchodněno pro chodce a cyklisty. K jasnému upozornění, ţe chodci
a cyklisté mohou pokračovat i dále, byla v celé oblasti města SintNiklaas přijata nová dopravní značka. Tato nová značka napomůţe
efektivnějšímu vyuţití silnic, zejména pak podpoří chůzi a cyklistiku jako
udrţitelné alternativy k automobilismu.
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4.2.2.4. Opatření podporující integrální cyklistickou strategii:
kultura
Zahájením kampaně "de fiets... heeft iets" se město snaţí vytvořit
cyklistickou kulturu. Několik dalších kampaní pak má usnadnit rozšíření
povědomí o cyklistické strategii mezi občany. Propagační kampaň "de
fiets... heeft iets" bude tedy slouţit jako základ všech forem propagace
cyklistiky.

Celkově bude zapotřebí co nejintenzivnější komunikace na téma cyklistické strategie. V první
řadě bude vypracována analýza uţitečného rozsahu internetových stránek či platformy pro
komunikaci a participaci.
Kromě toho se plánuje intenzivní vyuţití sociálních sítí a také městský magazín vydá v
kaţdém čísle článek o cyklistické strategii.
Vývoj cyklistické strategie a uspokojení občanů budou strukturovaně analyzovány a všude,
kde to bude moţné, bude ponechán prostor pro participaci. To vše bude integrováno do
fungování města následujícími způsoby:





V rámci výroční cyklistické konference budou vítány názory občanů jak na
cyklistickou strategii obecně, tak na její jednotlivé součásti.
Vytvořením rady pro mobilitu, která se nejméně jednou ročně sejde, aby
prodiskutovala a zhodnotila rozvoj strategického plánu mobility a cyklistiky. Díky
pravidelným výzkumům veřejného mínění bude soustavně monitorován názor
obyvatel na fungování cyklistické strategie.
Cyklisté budou přizváni k účasti na nových projektech týkajících se infrastruktury.

4.2.3. Síť veřejné hromadné dopravy
Klimatický plán města Sint-Niklaas v kombinaci s modelem 'lobbenstad' výrazně ovlivnily
hustotu provozu v centru města. Na základě těchto dvou plánů byl vytvořen nový plán
městské cirkulace, jenţ obsahuje několik střednědobých a dlouhodobých opatření, která
přispějí důkladnému přehodnocení městské dopravní sítě na úrovni ulic. Na jedné
straně bude třeba zredukovat dopravu na několika příjezdových osách do jednoho směru
z důvodu jejich omezené kapacity. Některé z těchto os jsou v současné době vyuţívány
společností De Lijn v obou směrech. Na druhé straně je 7 historických radiálních
příjezdových cest vyuţíváno nejen jako vstupní brána do města pro automobilovou dopravu,
ale také jako rychlá a přímá cesta do centra města pro autobusy a cyklisty.
To však komplikuje situaci společnosti De Lijn. Z těchto dvou důvodů je třeba analyzovat
moţnosti oddělení příjezdových cest pro veřejnou dopravu od příjezdových cest pro
automobily. Tam, kde je takové oddělení nemoţné, bude nutné zavést dopravní opatření,
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která zajistí fungování silného hlavního přepravního kanálu na těchto příjezdových cestách.
K tomu bylo zapotřebí detailně analyzovat městský plán dopravního provozu ve spolupráci
se společností De Lijn. Během první konzultace se společností De Lijn bylo prodiskutováno
několik přípustných cest. Moţné způsoby optimalizace jsou následující:




Včasné zavedení několika příměstských linek uvedených ve vizi mobility
(s dvacetiminutovou frekvencí namísto třicetiminutové)
Obslouţení nových klíčových bodů městskou hromadnou dopravou
Propojení některých příměstských linek umoţní rozvoj silnějších přepravních kanálů,
podobně jako je tomu u koridoru.

Na obrázku níţe vidíme schematický přehled moţných optimalizací v porovnání se
současným stavem. Šedou barvou jsou vyznačeny současné klíčové body a konečné
zastávky linek městské hromadné dopravy. Černá barva označuje budoucí klíčové body,
které mohou být v dlouhodobém horizontu začleněny do městské dopravní sítě.

4.2.4. Bezpečnost provozu, kvalita života a přepracování silniční sítě
Zvýšení bezpečnosti provozu je jedním ze základních kamenů tohoto plánu mobility.
Snaha o bezpečnější provoz je úzce spojena se čtyřmi dalšími tématy.





Přepracování silniční sítě: Eliminace nebezpečných míst a zviditelnění
podpůrných dopravních tras v souladu s kategorizací pozemních komunikací a
hlavním plánem rozvoje veřejného prostoru.
Zavedení konzistentního systému rychlostních omezení v souladu s lokálním
rychlostním režimem, který bude díky uniformnímu vzhledu snadno čitelný.
Vytyčení naváděcí sítě pro nákladní přepravu podpořenou zákazem průjezdu pro
nákladní vozidla na cestách, které nepatří do sítě silnic určených pro nákladní
přepravu ani neplní ţádnou jinou lokální dopravní funkci.
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Zónový plán bezpečnosti dopravy policejního oddělení musí zaručit bezpečnost
provozu a zároveň přispět ke zvýšení kvality ţivota (z dopravního hlediska) ve městě
Sint-Niklaas. Klíčová je politika vymahatelnosti podporovaná opatřeními v
infrastruktuře, edukací, informovaností a komunikací.

4.2.4.1. Plán rychlostních omezení
Navrţení zamýšleného plánu rychlostních omezení bude provedeno na základě navrhované
kategorizace pozemních komunikací. Rychlostní reţimy musejí tuto kategorizaci respektovat
tak, aby všechny tyto cesty plnily své předpokládané funkce.
Plán rychlostních omezení musí rovněţ brát v úvahu existenci cyklistické sítě, rezidenční
oblasti a plány na budoucí přestavbu některých cest. Hranice zastavěných oblastí se
nezmění, protoţe město Sint-Niklaas upravilo hranice zastavěného území v průběhu
předchozího roku. Úprava rychlostních režimů byla zaloţena na následujících principech:
Rychlostní reţim 70 km/h
Rychlostní omezení na 70 km/h by mělo být nově zavedeno na všech sekundárních
komunikacích, místních komunikacích typu 1 a místních komunikacích typu 2a. Na
místních komunikacích typu 2b můţe být stejné rychlostní omezení zavedeno pod
podmínkou přítomnosti bezpečnostní cyklistické infrastruktury.
Rychlostní reţim 50 km/h




Všechny silnice probíhající zastavěnými oblastmi
Všechny silnice se smíšeným provozem kategorizované jako místní komunikace
typu 2b
Všechny silnice kategorizované jako místní komunikace typu 3, takţe neplní
ţádnou specifickou dopravní funkci. Tam, kde je to moţné, dostanou tyto silnice
venkovský vzhled (viz hlavní plán rozvoje veřejného prostoru)

Rychlostní reţim 30 km/h



Okolí škol: v okolí všech škol jiţ byly nainstalovány světelné tabule značící
dynamické zóny s rychlostním omezením 30 km/h
V rušných ulicích či čtvrtích má rezidenční funkce vyšší prioritu neţ funkce dopravní.
Pro zajištění vymahatelnosti a dodrţování rychlostních omezení jsou tyto ulice
vizuálně upraveny tak, aby byl řidič upozorněn na vjezd do zóny s tímto rychlostním
omezením.
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4.2.4.2. Trasy pro těžkou tranzitní přepravu
Silniční síť pro tranzitní přepravu uvnitř hranic města Sint-Niklaas je třeba navrhnout tak, aby
nákladní automobily co nejdříve odklonila na silnice vyšších tříd. Očividným řešením je
co nejrychlejší odklonění tranzitní přepravy na nejbliţší hlavní silnici, tedy E17. Hlavním
předpokladem snadného přístupu na silnici E17 je respektování kategorizace komunikací
uvnitř města Sint-Niklaas.
Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy ve městě Sint-Niklaas mohou být čtyři zóny
zákazu vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny okamţité hmotnosti s výjimkou lokální přepravy ještě
rozšířeny. Mimo to bude zaveden zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny na ulicích Parklaan
a Plezantstraat ve směru do centra. Tento zákaz však nebude znamenat úplné uzavření
prostoru uvnitř městského okruhu. Pro ochranu zón mimo definované průjezdní trasy pro
tranzitní dopravu mohou být čtyři zóny zákazu vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny okamţité
hmotnosti s výjimkou lokální přepravy ještě rozšířeny. Vjezd bude umoţněn pouze
nákladním vozidlům lokálního zásobování. Zároveň je třeba umoţnit vjezd nákladním
vozidlům na městský okruh, aby bylo moţné ulevit centru města od tranzitní přepravy.
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4.2.5. Strategie parkování
4.2.5.1. Krátkodobá strategie parkování
V současné době je v centru města Sint-Niklaas osm parkovacích zařízení: Grote Markt,
ţelezniční nádraţí, náměstí u ţelezničního nádraţí, náměstí Schouwburg, Zwijgershoek,
Heymanplein, Kokkelbeekplein, Kroonmoleinplein. Dlouhodobé parkování bude směrováno
do těchto zařízení cestou stratifikace parkovacích poplatků, které však budou v porovnání s
parkováním na ulici stále výrazně niţší. V krátkodobém horizontu bude zavedena zóna
placeného parkování. V nákupních ulicích budou zaváděna opatření přizpůsobená na míru
počtu a druhu tamních obchodů. Bude zavedeno několik parkovacích míst typu 'zastav a
nakupuj', kde bude parkování omezeno na 30 minut (zdarma). Dlouhodobé parkování v
těchto zónách jiţ nebude moţné vůbec. Toto omezení je pak moţné rozšířit i na rezidentní
parkování v době nákupů, bude-li to zapotřebí. Pro vyrovnání tlaku ze strany dlouhodobě
parkujících můţe být rezidenční či modrá zóna rozšířena prakticky na celou oblast uvnitř
městského okruhu. Některé menší čtvrti, které se v současné době s takovými problémy
nepotýkají, mohou být z modré zóny vyňaty. Budou však dlouhodobě monitorovány, aby bylo
moţné rozhodnout, zda bude do budoucna modrá zóna nutná.
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4.2.5.2. Dlouhodobá strategie parkování
Z dlouhodobého hlediska způsobí centrum města bez automobilů mnoho změn. Krátkodobé
a rezidentní parkování bude soustředěno do současných parkovacích zařízení v centru
města. Návštěvníci a dlouhodobě parkující budou směrováni do multimodálních uzlů v okolí
města nebo do nových parkovacích zařízení na okrajích centra bez automobilů. Protoţe
obyvatelé a krátkodobě parkující budou soustředěni do současných parkovacích zařízení v
centru, vznikne v ulicích mnoho volného prostoru. Nabídka parkovacích míst v ulicích můţe
být přizpůsobena kvalitnější podobě veřejného prostoru. Mimo centrum města bez
automobilů bude zavedena modrá zóna s rezidentními kartami. Díky tomu by parkující
neměli mít tendence utíkat z centra na okolní sídliště na úkor tamních obyvatel.

30 / 38

Champion City – Sint Niklaas

4.3. Podpůrná opatření
4.3.1. Podpora specifických cílových skupin
Městské zastupitelstvo přikládá značnou důleţitost bezpečnosti dopravy v okolí škol a jejich
přístupových cest. Zastupitelstvo města Sint-Niklaas chce vstoupit do partnerství s místními
školami. Pro mateřské a základní školy se jedná o podepsání smlouvy o bezpečnosti
dopravy. V tomto dokumentu se školy, rodiče, ţáci, městské zastupitelstvo i policie zavazují,
ţe společně vytvoří akční plán bezpečnosti provozu upravený na míru pro jednu kaţdou
školu. Tento akční plán, známý téţ jako plán školní dopravy, se dotýká aspektů spojených s
následujícími tématy: informovanost, povědomí, edukace, způsoby přepravy, infrastruktura,
školní doprava, atd. Městské zastupitelstvo uzavřelo smlouvu o spolupráci se společností
„Voetgangersbeweging vzw‟ (Plán chobotnice), která má pomoci s návrhem plánu školní
dopravy pro mateřské a základní školy, zakotveném ve Školní chartě. Tento proces byl
zahájen v roce 2014 a bude pokračovat aţ do roku 2017. Kaţdý rok se projednává zhruba
deset škol. Školní charta vznikla na základě podrobné analýzy výstupů z:




Individuálního dotazování rodičů a dětí na téma doprava a cestování do a ze školy.
Dotazování ve třídách na pouţívané způsoby dopravy do a ze školy.
Návštěv škol policisty, specialisty na mobilitu a zástupci sdruţení rodičů a přátel
školy.

Po podepsání školní charty získá škola označení "dopravně bezpečná škola". Toto označení
má tři stupně:




Bronzový: Navrţení školního plánu přepravy bylo dokončeno. Smlouva bude
podepsána.
Stříbrný: Škola můţe prokázat, ţe cíle školního plánu dopravy byly rozpracovány.
Zlatý: Škola dosáhla všech cílů vytyčených ve školním plánu dopravy.
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Stupně se udílejí na konci kaţdého školního roku.
Střední školy se mohou na městský odbor dopravy obrátit s dotazy týkajícími se jejich
konkrétních podmínek. Kromě toho existuje celoměstská iniciativa na téma dopravní
výchovy, do níţ se mohou jednotlivé školy přihlásit - dopravní týden.
Jako pracovní metoda na téma bezpečnosti provozu v okolí škol a přístupových cest byl
zvolen integrální přístup s důrazem na následující témata: informovanost, povědomí,
edukace, způsoby přepravy, infrastruktura, školní přístupové cesty, atd. Díky tomu chce
městské zastupitelstvo řešit bezpečnost provozu v okolí škol a na přístupových cestách
systematicky, strukturovaně a jednoduše. Toho všeho lze docílit navrhováním a
uskutečňováním školních chart na všech základních školách. Jednotliví činitelé (město, školy
i policejní oddělení) se tak navzájem posilují a výsledkem bude bezpečnější okolí škol a
jejich přístupových cest.

4.3.2. Vytváření povědomí, marketing, informování a propagace u cílových
skupin
4.3.2.1. Sint-Niklaas jde příkladem
Město Sint-Niklaas se chce stát průkopníkem v zakládání plánů mobility, proto chce jít svým
občanům příkladem. Tomu mají napomoci následující iniciativy:







Postavení kvalitních skladovacích zařízení při všech veřejných sluţbách podle
principu STOP (Stappen = Jít, Trappen = Jet na kole, Oppenbar Vervoer = veřejná
doprava, Privé vervoer = osobní doprava). Na nádraţích je moţné nabízet zapůjčení
dalších 'modrých kol'.
Zaměstnanci města se mohou přihlásit do kurzu ekologického řízení.
Všechny městské sluţby budou soustředěny do tří hlavních lokací. V krátké době
bude na kaţdé z nich zřízeno stanoviště kol určených pro cestování na krátké
vzdálenosti. S ideální trasou mezi stanovišti musejí být všichni zaměstnanci předem
seznámeni.
Vozový park bude s novými nákupy stále ekologičtější. Do flotily systému 'Cambio' byl
zařazen i servisní vůz.

4.3.2.2. “Na tom kole... něco je”
Zahájením komunikační a propagační kampaně 'de fiets... heeft iets'
(doslova: na tom kole... něco je) chce město vytvořit opravdovou
cyklistickou kulturu. Je tedy nezbytné uvést integrální cyklistickou
strategii do praxe a tím poloţit základ plánu mobility. Jízdní kolo se
musí stát jasnou volbou pro cesty městem na krátkou a střední
vzdálenost. Integrální cyklistická strategie tohoto plánu SUMP a
kampaň 'de fiets... heeft iets' jsou jen prvními kroky města směrem ke
skutečné integrální cyklistické strategii. Jen takto se město Sint-Niklaas můţe v budoucnosti
stát skutečným cyklistickým městem.
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4.3.2.3. Neděle bez aut
V neděli 21. září 2014 se město Sint-Niklaas poprvé po několika letech
zúčastnilo akce Neděle bez aut. Od 12:00 byl automobilům zcela
zakázán vjezd do velké části centra města. Akce měla bohatý
doprovodný program a předcházely jí marketingové a osvětové
kampaně. Na jízdní kola byl kladen zvláštní důraz mimo jiné rozdáváním
map cyklistických stezek, jízdou několika různými bicykly, představením
cyklistických doplňků, prevencí proti krádeţím a cyklistickým uměním.
Město Sint-Niklaas by chtělo pořádat Neděli bez aut každoročně přímo
v centru města. Také při jiných příleţitostech bude město Sint-Niklaas
prosazovat strategii aktivní mobility.

4.3.2.4. Car sharing
Město Sint-Niklaas podporuje jak systém Cambio, tak systém Autopia. V této chvíli jsou na
třech místech v centru města k dispozici čtyři vozy systému Cambio. Město uţ zahrnulo
jedno své servisní vozidlo do flotily systému Cambio, aby jej mohli vyuţívat i jednotlivci.
Město chce v budoucnu nabízet podporu carsharing aktivněji. V souladu s klimatickým
plánem je zapotřebí podporovat zařazování elektromobilů do systému Cambio. Můţe to být
první krok systematického seznamování občanů s elektromobily.

4.3.2.5. Digitální komunikace
Aby bylo moţné smysluplně komunikovat na téma mobility, je zapotřebí vytvořit novou a
moderní webovou stránku města. Součástí stránky by měl být digitální obchod, v němţ je
moţné koupit vše potřebné pro parkování.
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5. Akční program
Součástí plánu SUMP je i přehled jednotlivých akcí zahrnující načasování, odhad nákladů a
iniciátora akce.
Top 10 ze současného plánu
1
2

Navrţení barometru mobility
Implementace plánu rychlostních omezení

3

Implementace plánu tranzitní dopravy

4

GVP: Přestavba křiţovatky Driekoningen

5

Východní přivaděč

6

Odklon tranzitního provozu z centra města + konkretizace plánu příměstského
dopravního provozu

7

Dokončení funkční sítě cyklistických stezek

8

Regionalizace městské sítě

9

Představení integrální strategie parkování

10

Rozšíření participativní strategie mobility vytvořením rady pro mobilitu
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6. Organizace, participace a hodnocení
6.1. Organizace a participace
Aby bylo moţné zahájit a monitorovat strategii mobility navrhovanou v tomto plánu SUMP,
budou v této kapitole navrţena některá organizační opatření.
Následující organizační opatření jsou přijímána za účelem realizace plánu SUMP a
implementace akčního programu.













Předvedení plánu SUMP a vytvoření krátkého videa o plánu mobility.
Jakmile je plán SUMP schválen, je jeho finální verze představena všem občanům
města.
Sestavení rady pro mobilitu
Rada pro mobilitu se bude scházet alespoň jednou ročně, aby prodiskutovala a
zhodnotila vývoj plánu mobility a cyklistického strategického plánu.
Výroční cyklistická konference
Pořádaná výroční cyklistická konference zkoumá mínění občanů.
Uvedení integrální strategie parkování do praxe
K tomu je zapotřebí nový personál pro kontrolu dodrţování pravidel, nové technologie
placení (moderní a uţivatelsky přívětivé), parkovacího obchodu a digitální zpracování
parkovacích poplatků.
Konkretizace plánu příměstské cirkulace
K vypracování plánů cirkulace na úrovni ulic dojde ve spolupráci s jednotlivými
městskými částmi. Proto je zapotřebí vytvořit časový plán konzultací.
Meziregionální administrativní a politické konzultace s jinými lokálními a
supralokálními cyklistickými projekty umoţní jejich vzájemné přizpůsobení.

6.2. Hodnocení
Operační cíle jsou konkrétní podobou dříve formulovaných podmínek města Sint-Niklaas.
Jsou specifické, měřitelné, přijatelné, realistické a časově omezené. Protoţe neexistují
výsledky měření základních posuzovaných údajů, bude zapotřebí navrhnout barometr
mobility k analyzování operačních cílů.
Barometr mobility bude nastaven podle kodaňského modelu, ale bude dále rozšířen, aby
bylo moţné zahrnout specifické poţadavky města Sint-Niklaas. Součástí rozšíření barometru
mobility budou také údaje týkající se zdraví (hluk, kvalita ovzduší). Díky tomu bude moţné
vyvinout nový komunikační nástroj měřící a zároveň prezentující dopady této strategie.
Kodaňská cyklistická strategie 2011-2025
Procento dojíţdějících na kole do školy či práce
Procento cyklistů, kteří se cítí bezpečně
Váţně zranění cyklisté
Podíl části sítě PLUS o třech pruzích
Časová úspora cyklistů
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Spokojenost se stavem cyklistických stezek
Spokojenost s přínosem cyklistické kultury na ţivot ve městě
*) Tyto cíle se objevují v publikaci...
**) Nová metodologie spuštěná v roce 2012
*Čer* Dosaţení cíle vyţaduje výrazně vyšší zapojení obce
*Ora* Cíle bude dosaţeno po větším zapojení obce
*Zel* Cíle bude postupně dosaţeno i bez většího zapojení obce

Bezpečnost v číslech
V roce 2012 bylo v průběhu dopravních nehod zraněno o 10 cyklistů více neţ v roce 2010.
Na druhou stranu cyklisté denně najezdili o 60 000 kilometrů více, tedy 4,1 milionu kilometrů
mezi dvěma váţnými dopravními nehodami, coţ je oproti roku 1995 třikrát více. Vyšší
bezpečnost lze přičíst z části vyššímu počtu cyklistů a tedy bezpečnějšímu prostředí, z části
odhodlání k vytvoření bezpečnější infrastruktury včetně rekonstrukcí křiţovatek, širších
cyklistických stezek, ochranných ostrůvků na autobusových zastávkách a rovněţ kampaním
za větší ohleduplnost a zodpovědnost.
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Kaţdému specifickému principu budou přiděleny ukazatele sledované barometrem mobility.
Následující tabulka ukazuje přehled některých možných ukazatelů seskupených podle
specifického principu. Tyto údaje lze dále vyuţívat s rozšiřováním funkčnosti barometru
mobility.
Po vyvinutí barometru mobility budou provedena základní měření všech vybraných
ukazatelů. Jakmile jsou tyto údaje k dispozici, lze kaţdému ukazateli přiřadit vhodně
zvolenou úroveň ambice.
Barometr mobility je důležitý pracovní nástroj k monitorování dopadů uskutečňované
strategie. Zároveň se do budoucna stane důležitým komunikačním nástrojem pro strategii
mobility. Proto je mu v přehledech akcí přidělena vysoká priorita.
Hlavní princip
Cyklistická strategie

Bezpečnost provozu
Snížený počet automobilů
v centru města
Vyšší kvalita života a
životní pohody
Veřejná doprava na
hlavních koridorech
Strategie naváděného
parkování

Indikátor
Vybudované kilometry cyklistických stezek
Podíl vyuţívání jízdních kol vzhledem k druhu cesty (domov-práce,
domov-škola a podobně)
Uţití jízdních kol na hlavních dopravních tazích
Kvalita cyklistické infrastruktury podle „měřicího kola“
Počet parkovacích zařízení a jejich vyuţití
Počet nehod se zraněním podle policejních statistik
Kaţdoroční monitorování nebezpečných míst (podle vlastní definice)
Sledování průjezdního provozu v centru města pomocí studií start-cíl
Počet chodců a cyklistů v centru města
Ankety zjišťující kvalitu ţivota a ţivotní pohodu obyvatel
Průměrná komerční rychlost v koridoru WSC-nádraţí
Poměr počtu parkovacích míst na cestách k počtu parkovacích míst
ve veřejných či příměstských parkovacích zařízeních
Vyuţití ulic a parkovišť v několika referenčních okamţicích.
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7. Závěr
Plán SUMP vznikl pro důkladných konzultacích s mnoha státními organizacemi, městkou
komisí pro strategii a všemi frakcemi městského zastupitelstva. Výměna názorů a
zdůraznění hlavních bodů plánu byly velice konstruktivní a pozitivně hodnoceny dohlíţejícími
experty městské komise pro strategii. Strategický plán byl celkem třiadvacetkrát představen
obecním zastupitelstvům, poradním výborům a zájmovým skupinám. Nebylo moţné zahrnout
do plánu vše, protoţe některé návrhy nebyly v souladu s plánem, týkaly se vlastní
implementace plánu nebo vyţadovaly další výzkum. Tato poslední skutečnost je vyznačena
v přehledu akcí. Obecně byly všechny návrhy a připomínky na vysoké úrovni a stály za
projednání. Proto se městské zastupitelstvo rozhodlo zahrnout zpětnou vazbu o participaci
občanů a komisí do plánu jako připomínku toho, nač je třeba brát zřetel.
Proč je plán SUMP pro město tak důleţitý? Zejména pro rámec samotný. Kromě plánu
SUMP jsme rovněţ definovali rámec budoucího vyuţívání veřejného prostoru a jeho budoucí
podoby. Tento plán představuje pro město silný nástroj k vysvětlování našich voleb
rychlostních reţimů, odklánění tranzitní přepravy, cyklistických stezek a jejich relativních
priorit. Kromě toho jsou vyšší bezpečnost provozu a obyvatelnost počátečním bodem
k výsledné podobě oblasti; to vše díky jasným a dobře zdokumentovaným principům.
Správný dopravní provoz na dobře navrţené komunikaci je výchozím bodem na cestě ke
konzistentně navrţenému a dobře čitelnému profilu komunikace. Důleţitá jsou jasná
pravidla, která jsou v souladu s plány regulace nákladní dopravy a regulace rychlosti.
Tento plán navrhuje silnou alternativu a podpůrnou strategii pro udrţitelné způsoby přepravy,
jako například hromadnou dopravu, ale především jízdní kola. Ta na sebe v novém plánu
dopravního provozu vzala roli nejrychlejšího a nejpohodlnějšího způsobu přepravy.
Výsledkem je lepší dosaţitelnost díky odklonění nevhodného provozu z rušných hlavních
tahů. Pozitivní dopad na ţivotní prostředí je výsledkem následování principu STOP a lepší
dostupnosti díky konzistentnímu postupu dle hlavního plánu rozvoje veřejného prostoru.
Společně s vyšší bezpečností provozu přináší tento plán odpovědi na pět strategických cílů
zavedení plánu SUMP ve Vlámsku. Konečně slouţí i jako návod pro realisticky naplánované
a ekonomické provedení v terénu. Plán předkládá několik principů, ponechává však prostor
pro přizpůsobení na úrovni ulice a městské čtvrti s cílem dát občanům šanci se smysluplně
zapojit do koncepce „své“ ulice.

SUMP

dokument

je

ke

stažení:

https://www.sint-

niklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sint-niklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf
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