
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 30. 1. 2020 

 

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

Čampula, Josef Kocourek, Jana Šestáková 

Omluveni: Michal Kokeš, Miloš Čermák 

 

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

jen KPDMM) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. 

2. KPDMM schválila účast Mgr. Kamily Toulové a Bc. Ondřeje Benáka z Odboru fondů 

EU v roli hostů. Tajemník KPDMM informoval o navrhovaných změnách ve složení 

KPDMM s tím, že nové složení KPDMM bude potvrzeno podpisem 1. náměstka 

ministra dopravy poté, co bude potvrzena definitivní nominace ze strany MŽP 

(namísto Ing. Magdaleny Burešové, která odešla na mateřskou dovolenou).  

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

SUMP Frýdku-Místku a informoval, že oficiální dopis primátorovi Frýdku-Místku se 

závěry tohoto jednání byl z úrovně 1. NM odeslán 17. 12. 2019. 

4. KPDMM projednala SUMP – plán udržitelné městské mobility města Děčín. Tento 

dokument byl Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručen dopisem primátora 

statutárního města Děčín ze dne 13. 12. 2019 (MDC/134284/2019). Veškeré podklady 

dostali všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. 

5. Po odborné rozpravě KPDMM konstatovala soulad SUMP Děčín se stanovenými 

požadavky, konkrétně: 

 Vymezení území – vyhovující   

 Partnerský přístup – aplikován uspokojivě 

 Dopravní model – vyhovující 

 Soulad s nadřazenými dokumenty města, případně kraje a státu – 

vyhovující s výhradami; KPDMM upozorňuje na skutečnost, že v dokumentu 

nejsou reflektovány klíčové dokumenty týkající se ochrany ovzduší na národní 

i krajské úrovni (konkrétně Národní program snižování emisí ČR a Program 

zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad) 

 Analýza hlavních oblastí z hlediska dopravy a scénářů rozvoje města – 

vyhovující s dílčími výhradami: 

o Přístup dokumentu k problematice žel. trati Děčín hl. n. – Oldřichov u 

Duchcova  je nekonzistentní a není tedy jasné, jaké jsou priority města  

u této problematiky; vedle stanovení priorit města by bylo vhodné, aby 

dokument obsahoval i seznam konkrétních návazných kroků, které je 

třeba pro prosazení zvolené priority učinit. 

o Provedený průzkum domácností je z metodického hlediska 

problematický, metodika CDV k této problematice nebyla respektována 

– v PUMM byl použit kvótní výběr, který není z metodického hlediska 



reprezentativní; metodika zpracování sociologických průzkumů 

požaduje zpracování pravděpodobnostního výběru; provádění 

průzkumu s využitím internetových dotazníků se rovněž jeví jako 

problematické z důvodu nezahrnutí skupin obyvatelstva bez přístupu 

k internetu (např. významná část seniorů) 

o Hodnocení imisní zátěže – není hodnoceno překračování imisních 

limitů na území města Děčín jako celku, řeší se pouze samotné 

příspěvky z dopravy, což lze vzhledem k povaze dokumentu chápat, 

nicméně z hlediska hodnocení kvality ovzduší na území města je tento 

přístup zavádějící; pozornost by bylo vhodné věnovat rovněž imisím 

PM2,5 

o Prognóza demografických charakteristik – podle názoru KPDMM jsou 

použité prognózy až příliš pesimistické a to s ohledem na skutečnost, že 

město Děčín vykazuje ve srovnání se zbytkem Ústeckého kraje 

relativně stabilizované socio-ekonomické parametry 

 Návrh variant a jejich vyhodnocení – vyhovující s výhradami:  

o Není jasné, jakým způsobem byly stanoveny jednotlivé scénáře, u 

prvního scénáře je konstatování o nízké finanční náročnosti poněkud 

matoucí (náklady na realizaci přímých opatření budou skutečně nízké, 

avšak finanční prostředky potřebné na vyřešení odkládaných problémů 

mohou být v dlouhodobějším časovém horizontu značné). 

o V dokumentu chybí popis celkového očekávaného (žádoucího) vývoje 

jako rámec pro zvolená opatření a to zejména v oblasti městské 

hromadné dopravy; rovněž návaznost jednotlivých opatření na 

stanovené cíle je v některých případech problematická 

 Zajištění finančního rámce a institucionální odpovědnosti – vyhovující, 

nicméně KPDMM upozorňuje na nerealistický odhad podílu dotačních zdrojů 

na celkových plánovaných investicích  

Stávající podoba SUMP je dostatečná pro strategické zdůvodnění projektů 

v stávajícím programovém období, nicméně při aktualizaci SUMP v budoucnosti bude 

potřeba reflektovat výše zmiňované připomínky (resp. výhrady). 

6. KPDMM pověřila tajemníka, aby v souladu se statutem připravil návrh dopisu 1. 

náměstka ministra dopravy na primátora Děčína. 

7. Tajemník KPDMM 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. 

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 

 


