
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 25. 1. 2022 (online v MS Teams) 

 

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

Sedmidubský, Martin Janda, Roman Čampula, Josef Kocourek, Jana Šestáková 

Omluveni: 

 

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

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

Petráska a Ing. Dity Eyblové z MDČR a Mgr. Vojtěcha Stráníka z MŽP. 

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

SUMP Ústí n. L. a informoval, že oficiální dopis primátorovi Ústí n. L. se závěry 

tohoto jednání byl z úrovně příslušné náměstkyně odeslán 17. 8. 2021. 

3. KPDMM diskutovala navrhované změny v statutu, jednacím řádu a etickém kodexu 

KPDMM. Dále bylo rovněž diskutováno nové složení KPDMM. Všichni členové 

KPDMM se shodli, že je vhodné, aby  Ing. Luděk Sosna, Ph.D. i nadále působil ve 

funkci předsedy KPDMM. Proběhla diskuze nad tématem rozšíření subjektů, které 

tvoří KPDMM, o spolek Partnerství pro městskou mobilitu. Z této diskuze vyplynulo, 

že členové KPDMM vnímají odbornou erudovanost většiny zástupců tohoto spolku, 

nicméně i vzhledem ke skutečnosti, že do spolku jsou zapojeny subjekty působící na 

ryze komerčním principu, není vhodné spolek Partnerství pro městskou mobilitu mezi 

členy KPDMM zařadit. Členové KPDMM se nicméně shodli, že spolek Partnerství 

pro městskou mobilitu by bylo vhodné zapojit v roli oponentů pro jednotlivé 

projednávané SUMP, přičemž oponentský posudek ze strany Partnerství pro městskou 

mobilitu bude sloužit členům KPDMM jako jeden z podkladů pro rozhodování o 

daném SUMP. Tento model bude vyzkoušen při nejbližším projednávání SUMP a 

následně bude rozhodnuto o jeho dalším fungování. 

4.  KPDMM pověřila tajemníka, aby zajistil u projednaných změn uvedení v platnost a 

účinnost podpisem příslušné náměstkyně. 

5. KPDMM projednala žádost o schválení aktualizace Akčního plánu SUMP Jihlava 

(žádost zaslána 19. 11. 2021, č. j. MMJ/P/235816/2021); k této žádosti tajemník 

KPDMM stručně připomenul průběh dosavadního posuzování a Mgr. Martin Janda 

vysvětlil podstatu změn. Veškeré podklady dostali všichni členové KPDMM 

v dostatečném předstihu. 

6. KPDMM konstatovala, že aktualizace Akčního plánu SUMP Jihlava je zpracována 

odpovídajícím způsobem a aktualizovaný Akční plán lze tedy využít pro strategické 

podložení klíčových aktivit financovatelných z Integrovaného regionálního operačního 

programu 2014-2020 (jedná se zejména o projekty dopravních terminálů na ulici 

Havlíčkova). 

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

náměstkyně ministra dopravy na jihlavskou primátorku. 



8. KPDMM projednala stav přípravy programového období 2021-2027 s důrazem na 

přípravu SUMP na jednotlivých městech. Největším problémem je za současné situace 

stále provádění dopravních průzkumů, které jsou pro kvalitní zpracování SUMP 

v podstatě nezbytné. Stále zřetelněji se ukazuje, že následky Covid-19 budou mít 

v některých ohledech trvalý vliv na dopravní chování obyvatelstva a proto i výsledky 

průzkumů v průběhu pandemie mohou mít zajímavou (byť pochopitelně limitovanou) 

vypovídající hodnotu. Místopředseda KPDMM rovněž informoval o vývoji v oblasti 

nové evropské legislativy i v oblasti českého metodického prostředí. 

V případě Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3) proběhla debata 

k vymezení pojmu modernizace v případě infrastruktury městské drážní dopravy. 

Mezi městy probíhají debaty o rozdělení disponibilní alokace na projekty 

infrastruktury městské drážní dopravy, přičemž záměrem řídicího orgánu je směřovat 

maximální možnou část alokace na projekty novostaveb. V případě Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP2) se debata soustředí na 

vymezení priorit jednotlivých měst, resp. metropolitních oblastí/aglomerací. 

9. Další jednání KPDMM bude svoláno podle potřeby. 

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

 

 

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

 


