
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 9. 6. 2022 

 

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

Janda, Miloš Čermák, Jana Šestáková, Roman Čampula 

Omluveni: Michal Kokeš, Vojtěch Stráník, Josef Kocourek 

 

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

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

Petráska z MD v roli hosta. 

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

aktualizace SUMP Kladno a informoval, že oficiální dopis primátorovi Kladna se 

závěry tohoto jednání byl z úrovně náměstkyně ministra dopravy odeslán 1. 5. 2022. 

3. KPDMM projednala SUMP – Plán udržitelné městské mobility měst Liberec – 

Jablonec n. N (SUMP Liberec). Tento dokument byl Ministerstvu dopravy ČR 

oficiálně doručen dopisem primátora statutárního města Liberec ze dne 2. 5. 2022 (bez 

č. j.). Veškeré podklady dostali všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. 

4. Po odborné rozpravě KPDMM jednomyslně konstatovala soulad SUMP Liberec se 

stanovenými požadavky, nicméně při příští aktualizaci SUMP bude zapotřebí 

reflektovat parciální připomínky u jednotlivých kritérií (viz níže). Jednotlivé aspekty 

SUMP byly hodnoceny následovně: 

Rozsah území – s výhradami vyhovující; při další aktualizaci bude potřeba zahrnout 

širší území, než jsou obce obsluhované MHD. Jde zejména o podchycení hlavních 

směrů dojížďky z významných okolních měst/obcí (např. Chrastava, Mníšek) tak, aby 

SUMP mohl na vzniklé potřeby odpovídajícím způsobem reagovat. 

Princip partnerství – uplatněn dostatečně 

Dopravní model – vyhovující  

Soulad s nadřazenými dokumenty a ostatními koncepčními dokumenty – zajištěn 

dostatečně 

Analýza hlavních problémů dopravy včetně širších souvislostí – s výhradami 

vyhovující; KPDMM upozorňuje, že rozptylovou studii, která je součástí dokumentace 

k SUMP, nelze použít pro zhodnocení kvality ovzduší na řešeném území, ani jako 

argumentaci pro případné stanovení cílů této strategie zohledňujících hledisko kvality 

ovzduší. V první řadě z popisu metodiky v kapitole G vyplývá, že v RS posuzovaným 

zdrojem je plynová kotelna a související doprava, což zásadním způsobem snižuje 

relevanci RS, jakožto podkladu pro SUMP. Další nedostatky pak spočívají jak v 

absenci zhodnocení stávající úrovně znečištění ve vztahu k plnění imisních limitů, tak 

i v absenci jakéhokoli komentáře k hodnotám uvedených v mapové příloze. Zcela 

chybí tabelární přehled modelovaných hodnot a rovněž rozložení koncentrací v daném 

území neodpovídá předpokládanému účelu zpracování, tj. zhodnocení znečištění 

ovzduší pocházejícího z dopravy na území Liberce a Jablonce n. N. 



Identifikace hlavních cílů a stanovení scénářů – adekvátní, nicméně KPDMM 

upozorňuje na skutečnost, že v dokumentu není nikterak řešena problematika 

citylogisitky, což je téma, kterému se bude muset statutární město Liberec i 

v souvislosti s připravovanou evropskou legislativou v budoucnosti poměrně 

intenzivně věnovat. 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 

měst Liberce a Jablonce nad Nisou. 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 města umožní. 

Identifikace finančního rámce - vyhovující. 

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

náměstkyně ministra dopravy na libereckého primátora. 

6. 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. 

7. KPDMM projednala stav přípravy programového období po roce 2021 s důrazem na 

oblast udržitelné městské mobility. Co se týká strategického podložení projektů měst, 

pravidla projednaná a schválená ze strany KPDMM budou vyvěšena na webových 

stránkách Operačního programu Doprava (www.opd.cz) a tím pádem budou volně 

dostupná. 

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 

 

http://www.opd.cz/

