
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 8. 11. 2022 

 

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

Janda, Vladimír Pušman, Miloš Čermák, Jana Šestáková, Roman Čampula 

Omluveni: Josef Kocourek, Vojtěch Stráník, Michal Kokeš 

 

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

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

Petráska z O430. 

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

aktualizace SUMP Olomouc a informoval, že oficiální dopis primátorovi Olomouce se 

závěry tohoto jednání byl z úrovně náměstkyně ministra dopravy odeslán 1. 11. 2022. 

3. KPDMM projednala aktualizaci SUMP Kladno a SUMP Prostějov. Tyto dokumenty 

byly Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručeny dopisem primátora statutárního 

města Kladno ze dne 10. 10. 2022 (bez č. j.) a dopisem primátora statutárního města 

Prostějov ze dne 3. 10. 2022 (č. j.: PVMU 148437/2022). Veškeré podklady dostali 

všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. 

4. Po odborné rozpravě KPDMM konstatovala, že SUMP Prostějov není v souladu 

s požadavky stanovenými metodikou. Pokud bude ze strany města Prostějov zájem na 

dopracování SUMP Prostějov do schválitelné podoby, bude potřeba uspořádat jednání 

za účasti příslušných odpovědných odborníků z Magistrátu města Prostějov a rovněž 

zpracovatele SUMP Prostějov. Na tomto jednání budou moci být detailně diskutovány 

jednotlivé problematické aspekty SUMP Prostějov a předpokládaný další postup. 

K jednotlivým požadavkům z metodiky se KPDMM vyjádřila následovně: 

Rozsah území – zapojení obcí v zázemí města je pouze formálního charakteru, není 

doložena komunikace s krajským organizátorem VHD a zohlednění jeho postoje 

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 

nedostatečně.  

Téměř chybí analýza stávajícího stavu veřejné dopravy a detailnější odůvodnění 

navrhovaných opatření v této oblasti.  

Dále není řešena problematika životního prostředí, zejména pak oblast kvality 

ovzduší, kdy není jasný vztah koncepce a jejích cílů ke stávající i budoucí kvalitě 

ovzduší. V rozporu s tímto faktem jsou pak v SUMP stanoveny indikátory na úrovni 

cílů koncepce v oblasti kvality ovzduší, avšak nejsou uvedeny jejich konkrétní 

výchozí ani cílové hodnoty a stejně tak nejsou specifikovány zdroje informací, na 

jejichž základě mají být indikátory hodnoceny. Pro doplnění uvádíme, že problematika 



životního prostředí (se zaměřením na oblast ovzduší) nemusí být řešena přímo 

v SUMP, nicméně požadované údaje nejsou obsaženy ani v samotném Strategickém 

plánu města Prostějov, na který má SUMP Prostějova úzce navazovat. 

Identifikace hlavních cílů a stanovení scénářů – adekvátní 

Identifikace finančního rámce – vyhovující 

Dále po odborné rozpravě KPDMM jednomyslně konstatovala, že projednání 

aktualizace SUMP Kladno se přerušuje do doby, než budou ze strany zástupců města 

uspokojivým způsobem vysvětleny problémy koncepčního charakteru spojené 

s rozvojem udržitelné mobility v statutárním městě Kladně, zejména koncepční otázka 

neintegrace MHD v Kladně do systému PID. K tomuto tématu bude vhodné svolat 

jednání i za účasti politické reprezentace. Tuto skutečnost považuje KPDMM z 

hlediska dalšího smysluplného projednávání SUMP Kladno za naprosto zásadní. 

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

náměstkyně ministra dopravy na kladenského a prostějovského 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. 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 

 


