
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 7. 4. 2021 (online v MS Teams) 

 

Přítomni (bez titulů): Luděk Sosna, Michal Ulrich, Michal Kokeš, Miloš Čermák, Vít 

Sedmidubský, Martin Janda, Roman Čampula, Josef Kocourek, Jana Šestáková 

Omluveni: 

 

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 

aktualizace SUMF Liberec a aktualizace SUMF Hradec Králové a informoval, že 

oficiální dopis primátorům Liberce a Hradce Králové se závěry tohoto jednání byl 

z úrovně příslušné náměstkyně odeslán 19. 1. 2021. 

3. KPDMM projednala žádost o schválení aktualizace SUMF Liberec (žádost zaslána 26. 

3. 2021, č. j. MML 067019/21) a žádost o schválení SUMP Kladno (žádost zaslána 17. 

12. 2020 bez č. j.); k těmto žádostem tajemník KPDMM stručně připomenul průběh 

dosavadního posuzování a vyjednávání. Veškeré podklady dostali všichni členové 

KPDMM v dostatečném předstihu. 

4. KPDMM konstatovala, že aktualizace SUMF Liberec je zpracována odpovídajícím 

způsobem a aktualizovaný SUMF lze tedy využít pro strategické podložení klíčových 

aktivit financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-

2020 (jedná se zejména o projekt Parkovací dům typu P+R u sídla krajského úřadu 

Libereckého kraje). 

Dále KPDMM konstatovala, že Plán udržitelné městské mobility Kladna lze 

v současném stavu zpracování uznat pro podložení projektů v rámci programového 

období 2014-2020, ale nikoliv jako SUMP druhé generace pro programové období 

2021-2027. Připomínky KPDMM sice byly dílčím způsobem vypořádány, dokument 

však stále postrádá analýzu a řešení širších souvislostí v oblasti rozvoje multimodální 

dopravy (zejména ve vazbě na klíčovou modernizaci železniční trati Praha – Kladno) a 

vyznačuje se nedostatečnou vnitřní provázaností (koherencí). Rovněž je potřeba 

upozornit na skutečnost, že mnoho údajů uváděných v dokumentu je v současné chvíli 

již neaktuálních. 

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

náměstkyně ministra dopravy na libereckého a kladenského primátora. 

6. KPDMM projednala stav přípravy programového období 2021-2027 s důrazem na 

přípravu SUMP na jednotlivých městech. Největším problémem je v současné situaci 

provádění dopravních průzkumů, které jsou pro kvalitní zpracování SUMP v podstatě 

nezbytné. V odborné rozpravě zazněl názor, že v některých případech lze dopravní 

průzkumy nahradit jinými metodami (např. komparací se srovnatelným městem), i 

když se nejedná o optimální řešení. Dále byl rovněž diskutován názor, že současná 

pandemie může znamenat i počátek zásadnějších změn v organizaci společnosti včetně 



dopravních vztahů (takže v jistém slova smyslu není zcela korektní hovořit o návratu k 

„předpandemickému normálu“). Členové KPDMM se v diskuzi dále shodli, že 

dopravní průzkumy bude smysluplné dělat teprve tehdy, až se v plném rozsahu obnoví 

školní docházka a začne fungovat většina obchodů a služeb, což není reálné očekávat 

dříve než po letních prázdninách (letní prázdniny jsou z povahy věci k provádění 

dopravních průzkumů nevhodné). Dále se členové KPDMM shodli na konstatování, že 

po obnovení normálního fungování společnosti bude nutná určitá prodleva, než se 

dopravní chování ustálí na novém stavu a proto by bylo průzkumy dobré dělat nejdříve 

za rok. Řadu měkkých opatření lze nicméně navrhovat již s předstihem a poté je 

následně na základě průzkumů prověřit.  

Ve věci přípravy integrovaných teritoriálních investic (ITI) probíhá se zástupci měst 

(resp. metropolitních oblastí/aglomerací) intenzivní komunikace na individuální bázi, 

podle postupu prací na přípravě Dohody o partnerství a jednotlivých operačních 

programů bude svoláno hromadné jednání.  

7. Další jednání KPDMM bude svoláno podle potřeby. 

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

 

 

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

 


