
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 2. 9. 2022 

 

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

Janda, Josef Kocourek, Miloš Čermák, Jana Šestáková, Roman Čampula 

Omluveni: Vojtěch Stráník 

 

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

jen KPDMM) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. KPDMM schválila účast hosta Mgr. Michala 

Bajgarta z CDV. 

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

SUMP Pardubice a SUMP Teplice a informoval, že oficiální dopisy primátorům 

Pardubic a Teplic se závěry tohoto jednání byly z úrovně náměstkyně ministra 

dopravy odeslány 26. 7. 2022. 

3. KPDMM projednala SUMP – Plán udržitelné městské mobility Statutárního města 

Zlín (SUMP Zlín) a Plán udržitelné mobility města Karlovy Vary (SUMP Karlovy 

Vary). Tyto dokumenty byly Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručeny dopisem 

primátora statutárního města Zlín ze dne 11. 7. 2022 (bez č. j.) a dopisem primátorky 

statutárního města Karlovy Vary ze dne 12. 7. 2022 (č. j.: 101/OSD/2022). Veškeré 

podklady dostali všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že Centrum dopravního výzkumu figurovalo v případě SUMP Zlín v 

pozici dodavatele, zdržel se Ing. Roman Čampula projednávání tohoto bodu z důvodu 

potenciálního střetu zájmů. 

4. Po odborné rozpravě KPDMM jednomyslně konstatovala soulad SUMP Karlovy Vary 

se stanovenými požadavky, nicméně při nejbližší aktualizaci SUMP bude zapotřebí 

reflektovat jednotlivé připomínky u jednotlivých kritérií (viz níže). Vzhledem ke 

skutečnosti, že SUMP je z velké části postaven na datech z let 2017-2018, je 

doporučeno začít s aktualizací v krátkém časovém horizontu. Jednotlivé aspekty 

SUMP byly hodnoceny následovně: 

Rozsah území – vyhovující s výhradami, bude potřeba dořešit vazby s významnějšími 

centry dojížďky v okolí, neboť tyto vztahy nemalou měrou ovlivňují dopravní situaci 

v Karlových Varech. Rovněž bude potřeba ve větší míře zapojit kraj, resp. krajského 

organizátora VHD. 

Princip partnerství – uplatněn dostatečně 

Dopravní model – vyhovující  

Soulad s nadřazenými dokumenty a ostatními koncepčními dokumenty – zajištěn 

dostatečně 

Analýza hlavních problémů dopravy včetně širších souvislostí – provedena dobře s 

dílčími nedostatky v části týkající se zhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí, 

které by bylo vhodné zohlednit v rámci příští aktualizace dokumentu. Tyto spočívají 

zejména v zastaralých informacích o kvalitě ovzduší v dotčené oblasti a v zastaralých 



informacích o problematice nízkoemisních zón. Současně upozorňujeme, že s ohledem 

na odlišné informace prezentované v různých částech dokumentu (rozptylová studie a 

kapitola 21. Analytické části) je významně snížena relevance tvrzení uvedeného v 

kapitole 21. Analytické části, že „při posouzení navrhovaných opatření a na základě 

dopravního modelu se nepředpokládá nárůst imisní zátěže.“ 

Identifikace hlavních cílů a stanovení scénářů – vyhovující 

Identifikace finančního rámce – vyhovující s výhradami. Finanční rámec v SUMP 

není provázán s finančními možnostmi města a téměř vůbec nejsou řešeny provozní 

náklady, které navržená opatření budou generovat. 

 

Dále KPDMM konstatovala soulad SUMP Zlín se stanovenými požadavky s tím, že 

KPDMM doporučuje při další aktualizaci SUMP zohlednit níže uvedené připomínky 

(které jsou spíše parciálního charakteru). Jednotlivé aspekty SUMP byly hodnoceny 

následovně: 

Rozsah území – adekvátní 

Princip partnerství – uplatněn dostatečně 

Dopravní model – vyhovující  

Soulad s nadřazenými dokumenty a ostatními koncepčními dokumenty – zajištěn 

dostatečně. KPDMM nicméně upozorňuje na skutečnost, že v žádném ze strategických 

dokumentů v gesci MD nefiguruje projektový záměr „Výstavba tunelu Zlín-centrum“ 

(v Akčním plánu veden s ID D.5.10.1) a projektová příprava tohoto záměru ze strany 

ŘSD tedy neprobíhá. Vzhledem ke skutečnosti, že financování tohoto záměru je 

evidentně mimo finanční možnosti statutárního města Zlín, doporučuje KPDMM při 

další aktualizaci SUMP s realizací tohoto záměru nepočítat a přizpůsobit tomu záměry 

sledující zklidnění městského centra. 

Analýza hlavních problémů dopravy včetně širších souvislostí – provedena dobře 

Identifikace hlavních cílů a stanovení scénářů – vyhovující s výhradami. 

Předložený SUMP postrádá větší provázanost cílů vycházejících ze SUMI (tedy 

z indikátorů udržitelné městské mobility) s výstupy provedené analýzy. Dále je 

potřeba upozornit na skutečnost, že v rámci dokumentu nejsou nikterak odůvodněny 

případné projektové záměry v oblasti obnovy vozového parku regionální/příměstské 

autobusové dopravy, která také zajišťuje obsluhu území statutárního města Zlín. 

Pokud by takové projektové záměry měly být předkládány v SC 6.1 Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021-2027, bude potřeba SUMP doplnit o opatření, 

které zdůvodnění projektových záměrů v oblasti regionální/příměstské autobusové 

dopravy obsluhující město umožní 

Identifikace finančního rámce – vyhovující, nicméně je třeba upozornit na 

skutečnost, že v případě mnoha opatření navržených akčním plánem jsou chybně 

uvedeny potenciální evropské zdroje financování. 

 

5. KPDMM pověřila tajemníka, aby v souladu se statutem připravil návrh dopisu 

náměstkyně ministra dopravy na primátorku Karlových Varů a na zlínského primátora. 

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

Operačního programu Doprava 2021-2027 a Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021-2027 s důrazem na specifické cíle, v rámci kterých jsou podporovány 

projekty měst v oblasti udržitelné mobility. 



7. KPDMM projednala další otázky týkající se udržitelné mobility měst, zejména 

zapojení ČR do Commission expert group on urban mobility a seznam zásad pro 

tvorbu SUMP vytvořený ze strany CDV („desatero“). Debata k tomuto seznamu bude 

dokončena na příštím jednání KPDMM. 

8. Další jednání KPDMM bude svoláno podle potřeby. 

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

 

 

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

 


