Přestupní terminál Liptál
Obec Liptál připravuje záměr na vybudování přestupního terminálu přímo v centru. Dojde k vybudování komplexního terminálu ze
stávajících nepropojených zastávek veřejné hromadné dopravy: „Liptál, střed a Liptál, ZŠ.
V nejbližších letech by se mohli všichni obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací či veškeří uživatelé veřejné dopravy dopravovat
pohodlněji. Naše obec se uchází o získání finančních prostředků na úpravy stávajících prostor centra obce pro účely dopravního
terminálu.
Finance v celkové výši až 90% způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru budou získány z prostředků EU prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.
Projekt řeší bezbariérové propojení obou výše uvedených zastávek prostřednictvím pěších komunikací podél silnice III. třídy 4915, 4487.
Dojde i samotné rekonstrukci míst pro nástup a výstup cestujících z prostředků veřejné hromadné dopravy. Stávající zastávky budou
zcela zrekonstruovány a transformovány do podoby terminálu. Zastávka Liptál, střed bude přemístěna více k centru obce, k budově ZŠ.
Pro účely zastavení autobusu bude pro spoje směřující na Vsetín, Ostravu vybudována nová účelová komunikace. V případě zbývajících
zastávek dojde v závislosti na konkrétních podmínkách k vytvoření zálivů či vyznačeným prostorům pro zastavení autobusu. Pro čekající
cestující budovou vytvořeny rekreační zóny s veřejnou zelení.
V souvislosti s realizací terminálu dojde k vybudování nových parkovacích ploch v režimu P+R a pro krátkodobé zastavení také
k několika místům v režimu K+R.
Cyklisty využívající prostředky hromadné dopravy potěší zřízení parkovacích míst pro kola v režimu B+R i vybudování nového úseku
cyklostezky, která se napojí na stávající i budovanou infrastrukturu.
Realizací projektu dojde k zatraktivnění a zpřístupnění strávající veřejné hromadné dopravy i dalších forem udržitelné dopravy, tedy
cyklistiky a pěší přepravy neboť uskutečněním záměru dojde k celkovému propojení stávající sítě bezpečných pěších komunikací,
cyklostezek v obci do jediného nedílného celku.
Projekt terminálu zároveň významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti zejména dětí, využívajících autobusovou přepravu, komunikace pro
pěší při dojíždění do a ze školy.
Příloha: koordinační a situační výkres

