
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 22. 12. 2020 (online v MS Teams) 

 

Přítomni (bez titulů): Luděk Sosna, Michal Ulrich, Michal Kokeš, Miloš Čermák, Vít 

Sedmidubský, Martin Janda, Roman Čampula 

Omluveni: Josef Kocourek, Jana Šestáková 

 

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 Kladno a aktualizace SUMF Hradec Králové a informoval, že oficiální dopis 

primátorům Kladna a Hradce Králové se závěry tohoto jednání byl z úrovně příslušné 

náměstkyně odeslán 3. 7. 2020. 

3. KPDMM projednala žádost o schválení aktualizace SUMF Liberec (žádost zaslána 3. 

12. 2020 bez č. j.) a žádost o schválení změny Návrhové části SUMF Hradec Králové 

(žádost zaslána 6. 11. 2020 pod č. j. MMHK/186863/2020); k těmto žádostem 

tajemník KPDMM stručně připomenul průběh dosavadního posuzování a vyjednávání. 

Veškeré podklady dostali všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. 

4. KPDMM konstatovala, že změna Návrhové části SUMF Hradec Králové je 

zpracována odpovídajícím způsobem a lze ji tedy využít pro strategické podložení 

klíčových aktivit financovatelných z Operačního programu Doprava 2014-2020 (jedná 

se o projekt Trolejbusová trať Pod Strání). 

Dále KPDMM konstatovala, že aktualizace SUMF Liberec není zpracována zcela 

odpovídajícím způsobem a příslušný dokument tedy nelze využít pro strategické 

podložení doplněných aktivit financovatelných z Integrovaného regionálního 

operačního programu 2014-2020 (jedná se o projekt Parkovací dům typu P+R u sídla 

Krajského úřadu Libereckého kraje). Pro úspěšné projednání aktualizace SUMF bude 

zapotřebí doplnit vazbu daného projektového záměru na opatření A2.4, 

a to zejména s ohledem na projektový záměr A2.4.1. Jelikož se jedná o aktualizaci 

dokumentu SUMF, bude dále nezbytně nutné aktualizovat všechny údaje a informace 

tak, aby co nejvíce odpovídaly předpokládanému termínu projednání zastupitelstvy 

měst Liberce a Jablonce nad Nisou. 

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

náměstkyně ministra dopravy na libereckého a královéhradeckého 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 2020 s důrazem na 

oblast udržitelné městské mobility. Se zástupci měst proběhlo setkání k evropským 

fondům v budoucím programovém období 11. 9. 2020 a k strategickému plánování 



udržitelné městské mobility 14. 12 (obě jednání v online podobě), další jednání jsou 

naplánována na 1Q/2021.  

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 

 


