
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 15. 10. 2019 

 

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

Sedmidubský, Martin Janda, Roman Čampula, Jana Šestáková 

Omluveni: Josef Kocourek, Magdaléna Burešová 

 

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

jen KPDMM) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. 

2. Tajemník KPDMM informoval o skutečnosti, že došlo ke změně člena KPDMM za 

Centrum dopravního výzkumu. Ing. Zbyňka Sperata, Ph.D. nahradil Ing. Roman 

Čampula, což bylo oficiálně sděleno dopisem ředitele Centra dopravního výzkumu 

Ing. Jindřicha Friče, Ph.D. ze dne 17. 9. 2019 (č. j. CDV/4355/19-URD). Členové 

KPDMM vyjádřili přesvědčení, že aktivní zapojení CDV do fungování KPDMM bude 

pokračovat i po této změně. 

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

SUMP Jihlavy, SUMP Kladna, SUMF Hradce Králové a SUMF Ústí nad Labem na 

minulém jednání KPDMM a informoval, že oficiální dopisy primátorům Jihlavy, 

Kladna, Hradce Králové a Ústí nad Labem se závěry tohoto jednání byly z úrovně 1. 

NM odeslány 31. 7. 2019. 

4. KPDMM projednala SUMP – plán udržitelné městské mobility statutárního města 

Teplice. Tento dokument byl Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručen dopisem 

primátora statutárního města Teplice ze dne 29. 8. 2019 (MgMT/096913/2019)). Dále 

KPDMM projednala žádost o opětovné projednání Plánu udržitelné městské mobility 

města Havířov, která byla oficiálně doručena dopisem primátora Havířova ze dne 30. 

9. 2019 (č. j. MMH/83228/2019), jímž byl dokument předložen již jako SUMF; u této 

žádosti tajemník KPDMM stručně připomenul průběh dosavadního posuzování a 

vyjednávání. Veškeré podklady dostali všichni členové KPDMM v dostatečném 

předstihu. 

5. KPDMM podmínečně konstatovala soulad SUMF Havířov se stanovenými 

požadavky. Platnost tohoto souhlasu je vázána na podmínku, že do 21. 10. 2019 bude 

oficiální cestou na tajemníka KPDMM dodán popis základních parametrů existujícího 

dopravního modelu VHD v Havířově a to včetně popisu jeho vazby na navrhovaná 

opatření v rámci SUMF. Pokud nebude tato podmínka  splněna, připraví tajemník 

KPDMM dopis 1. náměstka ministra dopravy na havířovského primátora s negativním 

stanoviskem. Dále KPDMM požaduje vyškrtnutí nepravdivých tvrzení v rámci 

Návrhové části, podkapitoly Vazba na opatření B2 – Alternativní palivo MHD 

(odstavec o využití vodíku na str. 29), která neodpovídají realitě a vstřícnému postoji 

MD v otázce čisté mobility. Jednotlivá kritéria byla hodnocena následovně: 

Vymezení území – adekvátní 

Partnerský přístup – uplatněn dostatečně 



Dopravní model – viz výše uvedený text 

Soulad s nadřazenými dokumenty města, případně kraje a státu – zajištěn 

dostatečně 

Analýza hlavních oblastí z hlediska dopravy a scénářů rozvoje města – pro účely 

SUMF dostačující 

Návrh variant a jejich vyhodnocení – pro účely SUMF dostačující 

Zajištění finančního rámce a institucionální odpovědnosti – vyhovující s dílčími 

výhradami, rozbor provozních výdajů je proveden pouze na velmi obecné úrovni, u 

akčního plánu není u některých opatření jasné, k jakému časovému horizontu se 

vztahují. 

 

Dále KPDMM jednomyslně konstatovala, že SUMP Teplice 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). 

Vymezení území – pro účely SUMP nevyhovující, potřeba zahrnout i okolní spádové 

území, zejména ty obce, které jsou zdrojem významné dojížďky do statutárního města 

Teplice 

Partnerský přístup – uplatněn dostatečně 

Dopravní model – pro účely SUMP nevyhovující, potřeba popsat parametry modelu a 

zahrnout VHD 

Soulad s nadřazenými dokumenty města, případně kraje a státu – zajištěn 

dostatečně 

Analýza hlavních oblastí z hlediska dopravy a scénářů rozvoje města – vyhovující 

Návrh variant a jejich vyhodnocení – vyhovující 

Zajištění finančního rámce a institucionální odpovědnosti – vyhovující 

s výhradami, potřeba dořešit nejen financování investičních nákladů ve zvolené 

variantě, ale i provozní výdaje, které budou navrhovaná opatření generovat 

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

náměstka ministra dopravy na teplického a havířovského primátora. 

7. Další jednání KPDMM je předběžně naplánováno na 6. 12. 2019, termín může být 

operativně změněn. 

8. Předseda KPDMM poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání. 

 

 

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

 


