
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 6. 12. 2019 

 

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

Janda, Roman Čampula 

Omluveni: Josef Kocourek, Miloš Čermák, Magdaléna Burešová 

 

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

jen KPDMM) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. 

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

SUMP Teplic a SUMP Havířova a informoval, že oficiální dopisy primátorům Teplic 

a Havířova se závěry tohoto jednání byly z úrovně 1. NM odeslány 23. 10. 2019. 

3. KPDMM projednala SUMP – plán udržitelné městské mobility Frýdek - Místek. 

Tento dokument byl Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručen dopisem primátora 

statutárního města Frýdku - Místku ze dne 5. 12. 2019 (MMFM 188020/2019). Dále 

KPDMM projednala žádost o opětovné projednání Plánu udržitelné mobility Prahy a 

okolí včetně Akčního plánu, která byla oficiálně doručena dopisem primátora Prahy ze 

dne 2. 12. 2019 (č. j. MHMP 2418910/2019); u obou žádostí tajemník KPDMM 

stručně připomenul průběh dosavadního posuzování a vyjednávání. Veškeré podklady 

dostali všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. 

4. KPDMM jednomyslně konstatovala, že SUMP Frýdek - Místek vyhovuje nárokům 

kladeným na rámec udržitelné městské mobility (SUMF), které jsou popsány v příloze 

č. 4 Metodiky pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky. Dokument 

je tedy možné použít pro strategické zdůvodnění projektů v rámci Operačního 

programu Doprava 2014-2020 i Integrovaného regionálního operačního programu 

2014-2020, nicméně KPDMM upozorňuje na skutečnost, že v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu je v oblasti příměstské autobusové dopravy 

v dokumentu obsažen pouze v současné době předložený projekt obměny vozového 

parku. Pro potvrzení dokumentu jako plnohodnotného plánu udržitelné městské 

mobility (SUMP) bude potřeba dopracovat níže uvedené připomínky. Po jejich 

zapracování bude možné dokument předložit znovu a bude moci být schválen jako 

plnohodnotný plán udržitelné městské mobility (SUMP). 

Vymezení území – pro účely SUMF vyhovující, pro účely SUMP bude potřeba 

zahrnout i okolní spádové území, zejména ty obce, které jsou zdrojem významné 

dojížďky do statutárního města Frýdek - Místek 

Partnerský přístup – uplatněn dostatečně 

Dopravní model – pro účely SUMF vyhovující, pro účely SUMP bude potřeba 

zpřesnit i model VHD 

Soulad s nadřazenými dokumenty města, případně kraje a státu – zajištěn 

dostatečně 



Analýza hlavních oblastí z hlediska dopravy a scénářů rozvoje města – vyhovující 

s výhradami, pro účely SUMP bude nutné detailněji rozebrat parametry jednotlivých 

scénářů s důrazem na scénář vybraný k realizaci 

Návrh variant a jejich vyhodnocení – vyhovující 

Zajištění finančního rámce a institucionální odpovědnosti – vyhovující, nicméně 

KPDMM upozorňuje na nerealistický odhad podílu dotačních zdrojů na celkových 

plánovaných investicích  

Dále KPDMM konstatovala soulad Akčního plánu SUMP Prahy s požadavky 

kladenými na tento typ dokumentů, SUMP Prahy je tedy možné použít 

k strategickému zdůvodnění projektů v rámci Operačního programu Doprava 2014-

2020. 

5. KPDMM pověřila tajemníka, aby v souladu se statutem připravil návrhy dopisů 1. 

náměstka ministra dopravy na primátory Frýdku-Místku a Prahy. 

6. Mgr. Michal Kokeš 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. 

7. Další jednání KPDMM bude svoláno podle potřeby. 

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

 

 

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

 


