
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 14. 4. 2022 

 

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

Janda, Vladimír Pušman, Kryštof Petrásek, Jana Šestáková, Roman Čampula 

Omluveni: Miloš Čermák, Josef Kocourek, Vojtěch Stráník 

 

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 SUMP Jihlava a informoval, že oficiální dopis primátorce Jihlavy se 

závěry tohoto jednání byl z úrovně náměstkyně ministra dopravy odeslán 3. 2. 2022. 

3. KPDMM projednala žádost o opětovné projednání Plánu udržitelné městské mobility 

města Kladno (žádost zaslána 18. 3. 2022 bez č. j.); k této žádosti tajemník KPDMM 

stručně připomenul průběh dosavadního posuzování a vyjednávání. Veškeré podklady 

dostali všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. 

4. KPDMM konstatovala, že Plán udržitelné městské mobility Kladna lze pokládat za 

plnohodnotný SUMP verifikovaný ze strany KPDMM, přičemž ale bude nezbytné při 

jeho aktualizaci (která by měla být provedena v příštím roce) reflektovat následující 

připomínky (jejich zapracování je podmínkou, aby mohl být SUMP i nadále používán 

pro strategické podložení projektů spolufinancovaných z evropských fondů): 

- je potřeba klást větší důraz na strategické souvislosti veřejné hromadné dopravy a 

spolupráci s koordinátory systému PID 

- zmiňovaný program zlepšování kvality ovzduší již není aktuální a indikátory z něj 

vycházející (emisní stropy PM10) již nejsou vhodné ke sledování. V akčním plánu i 

návrhové části SUMP je odkazováno na neplatný Program zlepšování kvality ovzduší 

zóny CZ02, na jehož základě byl stanoven i jeden z indikátorů pro sledování cílů 

SUMP (indikátor „PM10 (REZZO4)“). Doporučujeme proto SUMP upravit tak, aby 

byl provázán s aktuálními strategickými dokumenty a případný nový indikátor 

sledování cílů SUMP stanovit tak, aby byl primárně zaměřen na kvalitu ovzduší (např. 

% obyvatel vystavené nadlimitním koncentracím vybraných znečišťujících látek, atp.), 

nikoli na emise z dopravy.     

- u problematiky cyklodopravy je potřeba věnovat větší pozornost jejímu propojení 

s ostatními dopravními módy, u bikesharingu je zapotřebí jít do většího detailu 

- KPDMM upozorňuje, že Opatření C4 v Akčním plánu (Modernizace autobusového 

nádraží a výstavba podzemního parkoviště P+R, de facto se však jedná o parkoviště 

P+G) není v souladu s návrhovou částí (ve které je zmíněno opatření C10 

Rekonstrukce a zmenšení autobusového nádraží) a projekt naplňující toto opatření by 

tak při současné podobě nemohl být podpořen z IROP2 

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

náměstkyně ministra dopravy na kladenského primátora. 



6. Mgr. Michal Ulrich 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. Ing. Vít Sedmidubský podal informace k metodickému nastavení SUMP 2.0. Základní 

metodika je hotová a certifikována, postupně se pracuje na navazujících metodikách 

k jednotlivým aspektům tvorby, schvalování a monitorování SUMP. Dále informoval 

o přípravě související legislativy na úrovni EU i o řešení problematiky citylogistiky 

v českých městech. 

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

oblast udržitelné městské mobility. Členové KPDMM se shodli, že pro strategické 

podložení projektů v OPD3 i IROP2 je zapotřebí plnohodnotný SUMP (který projede 

všemi schvalovacími náležitostmi), přičemž tento SUMP by měl být odpovídat 

požadavkům metodiky platné v době jeho zpracování. Dále členové KPDMM 

potvrdili skutečnost, že veškeré aktualizace SUMP již musí být zpracovávány podle 

aktuálně platné metodiky, tedy podle konceptu SUMP 2.0. Dále se členové KPDMM 

shodli na skutečnosti, že všechny odůvodňované projekty musí být jednoznačně 

identifikovatelné v akčním plánu příslušného SUMP. KPDMM však nebude 

verifikovat aktualizace akčních plánů, u aktualizací postačí dát je tajemníkovi 

KPDMM na vědomí. 

9. Další jednání KPDMM bude svoláno podle potřeby. 

10. Místopředseda KPDMM poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání. 

 

 

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

 


