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1 Etapa
Pěší zónou prochází velmi mnoho lidí přestože jim nabízí velmi málo příležitostí.
Budoucí uspořádání by mělo poskytnout činnosti na úrovni ulice.  
Rozdělení  prostoru stromořadím tvořícím kompoziční osu prostoru  
na část pobytové pěší pochozí plochy s posezeními, zahrádkami, umístěním 
veřejného umění a na část  jednosměrné obslužné komunikace se zastávkami 
MHD a celedonním vjezdem pro MHD a časově omezeným vjezdem  
pro dopravní obslužnost nemovitostí, obchodů a pohostinských provozů.

1 Etapa
Koncepce ´ulice pro lidi´ pokračuje od křižovatky s ulicí Husova směrem 
k nádraží  ve stejném duchu až ke kruhové křižovatce s ulicí Strojírenská.
Je navrženo doplnění veřejného prostoru změnou funkce parku u Ivana, 
doplněním pobytové platformy vyzdvižené na úroveň chodníku, přesun 
sochy Ivana a Piety, pietních desek spolu s pomníkem legionářů do klínu 
vymezeného  ulicí Smetanova a Sadová, upraveného jako pochozí plocha 
vymezená stromořadím. Objem parkovacích stání, které umožní současně 
využít ulici jako plnohodnotný veřejný prostor navrhujeme doplnit též 
parkovacími prostory umístěnými pod úrovní nově navržené veřejně využívané 
plochy zvýšené na úroveň chodníku v části parku u Ivana, s doplněním 
pobytových terasových stupňů. Parkování části vozidel vymístěné z Nádražní 
/1.etapa / bude možné i v podzemí navrhovaného multifunkčního  domu 
umístěného na volnou parcelu před zdravotní školu. Před budovou pošty 
je navrženo umístěním krátkodobých parkovacích stání v ulici Tyršova. 

1 Etapa
Návrh etapy vychází z respektování hlavní pohledové osy na kostel  
sv. Prokopa. Široký prostor ulice  je určen alejemi dlouhověkých stromů  
s velkou korunou. Komunikace pro pěší a cyklisty je rozšířena. Zajištění zklidnění 
motorové dopravy a sdílení prostoru zajistí podmínky pro bezpečný a plynulý 
průjezd na kole. Komunikace pro pěší a cyklisty vedená od nádraží je podélně 
rozdělena na část pro cyklisty a pro pěší, za kruhovým objezdem navrhujeme 
část cyklistického proudu převést přes park u Ivana a ulicí Veselskou k řece  
na cyklostezku podél Sázavy. Možnost odstavit jízdní kola ve veřejném prostoru 
umožní rozmístěné stojany na kola po celém řešeném prostoru. Parkovací stání
jsou navržena mírným doplněním a úpravou stávajících parkovacích 
ploch před bytovými domy v části mezi oběma kruhovými objezdy  
a taktéž doplněním kolmého parkování podél nově navržené obslužné 
komunikace na straně přilehlé k nákupnímu centru mezi ulicemi Haškova 
a Smetanova. Pěší chodník je protažen od restaurace Ingot podél 
obchodů a nákupního centra až k navrhovanému multifunkčnímu domu.   

1 Etapa
U nádraží je navržen multifunkční objekt infocentra pro návštěvníky 
Vysočiny s automatickým skladovacím silem na odstavení kola 
kombinovaný s půjčovnou kol pro návštěvníky, kteří dorazí veřejnou 
hromadnou dopravou.  U nádraží, na náměstí Republiky a u Zámku  
se počítá s umístěním a provozováním nabíjecích stanic pro elektrokola. 
V přednádražním prostoru se počítá s krátkodobými parkovacími 
stáními. Parkování vozidel pro cestující odjíždějící vlakem je navrženo 
řešit formou výstavby parkovacího domu umístěného v terénní 
prohlubni vlevo od nádražní budovy vedle silničního nadjezdu. 
Zakoncipování  budoucího obchvatu města je vhodnější řešit jeho přestřešením 
a parkovou úpravou v prostoru před nádražím od zaústění ulice Haškova  
až za obchodní dům Kaufland. Vhodnější se jeví varianta vést obchvat úplně 
jinou trasou mimo současně navrhovanou zástavbu města.  Směr od Prahy 
řešit propojením křižovatky u Mělkovic, kolem osady Plíčky přes silnici na 
Vysoké, za Černým lesem, pod Stržanovem a napojit u bývalé skládky 
komunálního odpadu před křižovatkou na Polničku. Směr od Havlíčkova Brodu 
odklonit před Hamry vpravo, podél koridoru vysokého napětí vést kolem obce 
Radonín a napojit se na silnici od Jihlavy, případně pokračovat kolem sila až 
na kruhový objezd u benzinové pumpy u průmyslové zóny na ulici Brněnské. 
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se řeší úprava prostoru od Iva-
na po ulici Chelčického.
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