
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 17. 7. 2019 

 

Přítomni (bez titulů): Luděk Sosna (od bodu 7), Michal Ulrich, Miloš Čermák, Michal Kokeš, 

Vít Sedmidubský, Martin Janda, Zbyněk Sperat, Josef Kocourek 

Hosté: Marek Pastucha, Luděk Frýdecký 

Omluveni: Magdaléna Burešová 

 

1. Jednání zahájil místopředseda Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

(dále jen KPDMM) Ing. Vít Sedmidubský. 

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

SUMF Ústí nad Labem na minulém jednání KPDMM a informoval, že oficiální dopis 

primátorovi Ústí n. L. se závěry tohoto jednání byl z úrovně 1. NM odeslán 24. 5. 

2019. Ve stejný den byl rovněž z úrovně 1. NM odeslán dopis primátorovi Mostu se 

závěry opětovného projednání Plánu udržitelné mobility Most - Litvínov. 

3. KPDMM projednala Plán udržitelné mobility Kladna. Tento dokument byl 

Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručen dopisem primátora statutárního města 

Kladno ze dne 3. 7. 2019 (bez č. j.). Dále KPDMM projednala žádost o opětovné 

projednání Plánu udržitelné městské mobility města Jihlava (žádost zaslána 3. 7. 2019 

pod č. j. MMJ/OD/99921/2019-KoM), žádost o opětovné projednání SUMF Ústí nad 

Labem (žádost zaslána 20. 6. 2019 pod č. j. 2019) a žádost o schválení doplnění 

SUMF Hradec Králové o Akční plán (žádost zaslána 28. 6. 2019 pod č. j. 

MMHK/120186/2019); k těmto žádostem tajemník KPDMM stručně připomenul 

průběh dosavadního posuzování a vyjednávání. Veškeré podklady dostali všichni 

členové KPDMM v dostatečném předstihu. Vzhledem ke skutečnosti, že Centrum 

dopravního výzkumu figurovalo v případě SUMF Ústí nad Labem v pozici 

subdodavatele, zdržel se Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D projednávání tohoto bodu z důvodu 

potenciálního střetu zájmů. Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D se zdržel rovněž projednávání 

SUMF Hradec Králové, neboť ve statutárním městě Hradci Králové figuruje v roli 

předsedy dopravní komise. 

4. KPDMM konstatovala, že v Plánu udržitelné městské mobility Jihlavy byly všechny 

připomínky náležitě reflektovány a zapracovány a dokument lze tedy pokládat za 

plnohodnotný SUMP verifikovaný ze strany KPDMM. Co se týká SUMF Ústí nad 

Labem, tak KPDMM se shodla na skutečnosti, že vznesené připomínky byly 

odpovídajícím způsobem zohledněny a zapracovány a předložený dokument lze tedy 

považovat za SUMF verifikovaný KPDMM. Dále KPDMM konstatovala, že v 

předloženém SUMF Hradec Králové byl akční plán dopracován dostatečným 

způsobem a lze ho tedy využít i pro strategické podložení klíčových aktivit 

financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 

(jedná se zejména o aktivity podporované v rámci specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy). 



Dále KPDMM jednomyslně konstatovala, že Plán udržitelné mobility Kladno 

vyhovuje nárokům kladeným na rámec udržitelné městské mobility (SUMF), které 

jsou popsány v příloze č. 4 Metodiky pro přípravu plánů udržitelné mobility měst 

České republiky. Pro schválení dokumentu jako plnohodnotného plánu udržitelné 

městské mobility (SUMP) bude potřeba dopracovat níže uvedené připomínky. Po 

jejich zapracování bude možné dokument předložit znovu a bude moci být schválen 

jako plnohodnotný plán udržitelné městské mobility (SUMP): 

Rozsah území – exaktně není v dokumentu stanoven, nicméně v dílčích tématech je 

přesah do okolí města zohledněn; bude však potřeba podrobněji vyjasnit problematiku 

dojížďkových vztahů zejména k hlavnímu městu Praze a to i v kontextu chystaných 

zásadních infrastrukturních projektů ze strany státu (resp. státních investorských 

organizací) 

Princip partnerství – uplatnění tohoto principu není nikde v dokumentu souhrnně 

popsáno, bude potřeba doplnit, jaká jednání s veřejností proběhla nad rámec 

vypořádaní došlých připomínek 

Dopravní model – vyhovující 

Soulad s nadřazenými dokumenty a ostatními koncepčními dokumenty – zajištěn 

dostatečně 

Analýza hlavních problémů dopravy včetně širších souvislostí – nevyhovující; 

analytická část představuje v podstatě pouze souhrn doposud zpracovaných 

dokumentů bez jakékoliv přidané hodnoty (chybí např. běžně využívané analytické 

nástroje typu SWOT apod.); obsažené informace jsou velmi obecné povahy a chybí 

tak hlubší souvislosti 

Identifikace hlavních cílů a stanovení scénářů – provedena nevyhovujícím 

způsobem, dokument postrádá vnitřní provázanost a není tak jasné, jak byly jednotlivé 

cíle stanoveny; není uvedena vazba na hlavní zjištění analytické části, bude třeba jasně 

popsat proces vedoucí k stanovení vize a cestu od této vize přes srovnávání scénářů, 

výběr cílů a identifikaci jednotlivých projektových záměrů 

Identifikace finančního rámce – vyhovující se značnými výhradami, finanční rámec 

je v podstatě řešen pouze v akčním plánu, vůbec není zohledněna problematika 

provozních výdajů 

5. KPDMM pověřila tajemníka, aby v souladu se statutem připravil návrhy dopisů 1. 

náměstka ministra dopravy na kladenského, královéhradeckého a ústeckého primátora 

a jihlavskou primátorku. 

6. Další jednání KPDMM bude svoláno podle potřeby. 

7. Tajemník KPDMM pozval všechny členy KPDMM k účasti na odborné části 

programu – představení SUMP Jihlava (včetně prohlídky projektů) a koncepční 

diskuzi nad budoucností SUMP v ČR (18.7). 

 

 

 

 

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



 


