
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 16. 6. 2020 

 

Přítomni (bez titulů): Luděk Sosna, Michal Ulrich, Michal Kokeš, Vít Sedmidubský, Martin 

Janda, Vladimír Pušman 

Omluveni: Roman Čampula, Josef Kocourek, Jana Šestáková 

 

1. Jednání zahájil předseda Komise pro posuzování dokumentů městské mobility (dále 

jen KPDMM) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. 

2. Tajemník KPDMM informoval o navrhovaných změnách ve složení KPDMM s tím, 

že nové složení KPDMM bude potvrzeno podpisem náměstkyně ministra dopravy 

poté, co bude potvrzena definitivní nominace ze strany MŽP (namísto Ing. Magdaleny 

Burešové, která odešla na mateřskou dovolenou).  

3. Tajemník KPDMM poděkoval všem členům KPDMM za spolupráci při projednání 

SUMP Děčín a informoval, že oficiální dopis primátorovi Děčína se závěry tohoto 

jednání byl z úrovně 1. NM odeslán 11. 2. 2020. 

4. KPDMM projednala žádost o opětovné projednání Plánu udržitelné městské mobility 

města Kladno (žádost zaslána 20. 2. 2020 bez č. j.) a žádost o schválení aktualizace 

Akčního plánu SUMF Hradec Králové (žádost zaslána 30. 4. 2020 pod č. j. 

MMHK/073581/2020); k těmto žádostem tajemník KPDMM stručně připomenul 

průběh dosavadního posuzování a vyjednávání. Veškeré podklady dostali všichni 

členové KPDMM v dostatečném předstihu. 

5. KPDMM konstatovala, že aktualizace Akčního plánu SUMF Hradec Králové je 

zpracována odpovídajícím způsobem a Akční plán lze tedy využít pro strategické 

podložení klíčových aktivit financovatelných z Integrovaného regionálního operačního 

programu 2014-2020 (jedná se zejména o aktivity podporované v rámci specifického 

cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy). Dále KPDMM konstatovala, že 

v Plánu udržitelné městské mobility Kladna nebyly všechny připomínky náležitě 

reflektovány a zapracovány, a dokument tedy stále nelze pokládat za plnohodnotný 

SUMP verifikovaný ze strany KPDMM. K tomu, aby mohl být dokument verifikován 

ze strany KPDMM by navíc bylo potřeba, aby byla předložena oficiální verze 

schválená ze strany zastupitelstva. Kromě toho by bylo vhodné, aby KPDMM dostala 

k nahlédnutí i aktuální verzi Akčního plánu (který má být aktualizován jednou ročně 

v souladu s informacemi uvedenými na str. 5 Akčního plánu). 

K jednotlivým bodům KPDMM zaujala následující stanovisko: 

Rozsah území – je sice pravda, že dojížďka do Kladna ze sousedních obcí je 

podprůměrná (ve srovnání s ostatními významnými městy Středočeského kraje), 

nicméně stále je významným faktorem v oblasti dopravy, který je potřeba řešit; ze 

zásadních staveb připravovaných státem není v dokumentu téměř vůbec řešena 

železniční trať Praha, Mas. N. – Letiště Václava Havla – Kladno a změna 

dojížďkových vztahů v návaznosti na její (byť i jenom částečné) uvedení do provozu 



Analýza hlavních problémů dopravy včetně širších souvislostí – analýza sice byla 

dodána, ale jedná se spíše o statický popis bez zahrnutí širších souvislostí, 

nedostatečně jsou řešeny např. širší souvislosti v oblasti rozvoje multimodální dopravy 

Ostatní připomínky KPDMM byly vypořádány dostatečným způsobem. 

6. KPDMM pověřila tajemníka, aby v souladu se statutem připravil návrhy dopisů 

náměstkyně ministra dopravy na kladenského a královéhradeckého primátora. 

7. Ing. Miloš Čermák a Mgr. Martin Janda podali stručnou informaci o aktuálním vývoji 

Operačního programu Doprava 2014-2020 a Integrovaného regionálního operačního 

programu 2014-2020 s důrazem na specifické cíle, v rámci kterých jsou podporovány 

projekty měst v oblasti udržitelné mobility. 

8. KPDMM projednala stav přípravy programového období po roce 2020 s důrazem na 

oblast udržitelné městské mobility. Se zástupci měst proběhne setkání k budoucímu 

programovému období 11. 9. 2020 v prostorách MD. 

9. Další jednání KPDMM bude svoláno podle potřeby. 

10. Předseda KPDMM poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání. 

 

 

Zapsal: Mgr. Michal Ulrich, tajemník Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

 


