
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 17. 10. 2022 

 

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

Janda, Josef Kocourek, Miloš Čermák, Vojtěch Stráník, Roman Čampula 

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 

SUMP Zlín a SUMP Karlovy Vary a informoval, že oficiální dopisy primátorovi Zlína 

a primátorce Karlových Varů se závěry tohoto jednání byly z úrovně náměstkyně 

ministra dopravy odeslány 12. 9. 2022. 

3. KPDMM projednala aktualizaci SUMP – Plán udržitelné městské mobility Olomouc 

(SUMP Olomouc). Tento dokument byl Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručen 

dopisem primátora statutárního města Olomouc ze dne 19. 9. 2022 (č. j.: 

SMOL/253078/2022/STR/UHLA/RůžM). Veškeré podklady dostali všichni členové 

KPDMM v dostatečném předstihu. Projednání SUMP Olomouc se neúčastnil Ing. 

Roman Čampula z důvodu konfliktu zájmů, neboť v daném případě se jako člen 

řešitelského týmu podílel na zhotovení dokumentu. 

4. Po odborné rozpravě KPDMM jednomyslně konstatovala, že aktualizace SUMP 

Olomouc vyhovuje metodickým nárokům na tento proces (resp. dokument) kladeným 

a aktualizovaný SUMP tedy lze použít pro strategické zdůvodnění projektů 

spolufinancovaných z fondů EU. Při posouzení aktualizace vzala KPDMM v úvahu 

zejména fakt, že při posuzování původního SUMP Olomouc (provedeno na jednání 

KPDMM 24. 7. 2018) nebyly ze strany KPDMM vzneseny žádné připomínky a 

rovněž i skutečnost, že nedošlo ke změně základního nastavení SUMP (nezměnila se 

ani vize, ani strategické cíle). 

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

náměstkyně ministra dopravy na olomouckého primátora. 

6. KPDMM projednala další otázky týkající se udržitelné mobility měst, zejména seznam 

zásad pro tvorbu SUMP vytvořený ze strany CDV („desatero“). Členové KPDMM se 

shodli, že dokument bude moci být po drobných modifikacích vyplývajících z diskuze 

vyvěšen na webových stránkách opd.cz jako přehled nejdůležitějších aspektů 

v procesu tvorby i schvalování SUMP. 

7. 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. 

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 

 


