
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 10. 5. 2019 

 

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

Sedmidubský, Martin Janda, Zbyněk Sperat, Magdaléna Burešová 

Hosté: Jana Šestáková 

Omluveni: Josef Kocourek 

 

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 s účinností od 18. 2. 2019 byla 

členkou KPDMM ze strany 1. NM jmenována Ing. Magdaléna Burešová, která 

zastupuje Ministerstvo životního prostředí ČR (Odbor ochrany ovzduší). Náhradnicí je 

Mgr. Jana Šestáková, která se jednání zúčastnila v roli hosta. Rozšíření KPDMM bylo 

ze strany členů přivítáno a rovněž zaznělo přesvědčení, že jednání KPDMM budou i 

nadále bezkonfliktní a vedena na vysoké odborné úrovni. 

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

Plánu udržitelné mobility Havířova na minulém jednání KPDMM a informoval, že 

oficiální dopis primátorovi Havířova se závěry tohoto jednání byl z úrovně 1. NM 

odeslán 28. 1. 2019. Ve stejný den byl rovněž z úrovně 1. NM odeslán dopis 

primátorovi Mostu se závěry opětovného projednání Plánu udržitelné mobility Mostu. 

4. KPDMM projednala SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility Ústí nad 

Labem. Tento dokument byl Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručen dopisem 

primátora statutárního města Ústí nad Labem ze dne 30. 4. 2019 (č. j. 2019). Dále 

KPDMM projednala žádost o opětovné projednání Plánu udržitelné městské mobility 

měst Mostu a Litvínova (č. j. MmM/027995/2019) a žádost o schválení Plánu 

udržitelné městské mobility aglomerace České Budějovice (č. j. ÚHA/192/2019); 

k těmto žádostem tajemník KPDMM stručně připomenul průběh dosavadního 

posuzování a vyjednávání. Veškeré podklady dostali všichni členové KPDMM 

v dostatečném předstihu. Vzhledem ke skutečnosti, že Centrum dopravního výzkumu 

figurovalo v případě SUMF Ústí nad Labem v pozici subdodavatele, zdržel se Ing. 

Zbyněk Sperat, Ph.D projednávání tohoto bodu z důvodu potenciálního střetu zájmů. 

5. KPDMM konstatovala, že do předloženého SUMP Most – Litvínov byla doplněna 

opatření na modernizaci vozového parku a že akční plán byl dopracován dostatečným 

způsobem a lze ho tedy využít i pro strategické podložení klíčových aktivit 

financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 

(jedná se zejména o aktivitu modernizace vozového parku pro veřejnou hromadnou 

dopravu). KPDMM nicméně upozorňuje na skutečnost, že navržený soubor indikátorů 

vykazuje nedostatky v podobě chybějících výchozích a cílových hodnot (bez nichž 

v podstatě nelze plnění SUMP kontrolovat) a že globální cíle SUMP jsou nastaveny 

jako málo ambiciózní, zejména co se týká dělby přepravního výkonu; tyto nedostatky 



bude nutné při budoucí aktualizaci odstranit. Co se týká Plánu udržitelné městské 

mobility aglomerace České Budějovice, tak KPDMM vzala jeho definitivní schválení 

ze strany zastupitelstva na vědomí; vzhledem ke skutečnosti, že na věcném základě 

SUMP se nic podstatného neměnilo, tak k této problematice neproběhla odborná 

rozprava a tajemníkovi KPDMM není uloženo v této věci podnikat další kroky. 

Dále KPDMM konstatovala, že SUMF Ústí nad Labem bude muset být dopracován 

v souladu s níže uvedenými připomínkami. Jednotlivá kritéria byla hodnocena 

následovně: 

Vymezení území – adekvátní 

Partnerský přístup – vyhovující s výhradami, bude nutné doplnit, jaká témata byla 

na projednávání s veřejností diskutována a jak SUMF na připomínky veřejnosti 

reagoval 

Dopravní model – dostačující 

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

s výhradami, bude nutné doplnit vazbu na Program zlepšování kvalit ovzduší (PZKO) 

Analýza hlavních oblastí z hlediska dopravy a scénářů rozvoje města – 

akceptovatelná 

Návrh variant a jejich vyhodnocení – pro účely SUMF dostačující 

Zajištění finančního rámce a institucionální odpovědnosti – zajištění 

institucionální odpovědnosti akceptovatelné, nicméně zajištění finančního rámce zcela 

chybí; bude nutné doplnit celkové předpokládané výdaje ve vybrané variantě a způsob 

jejich pokrytí. 

Dále KPDMM upozorňuje, že v rámci dokumentu nejsou nikterak odůvodněny 

projektové záměry v oblasti obnovy vozového parku regionální autobusové dopravy, 

která také zajišťuje obsluhu území statutárního města Ústí nad Labem. Pokud by 

takové projektové záměry měly být předkládány v SC 1.2 Integrovaného regionálního 

operačního programu 2014-2020 (např. v plánované 89. výzvě), bude potřeba SUMF 

doplnit o opatření, které zdůvodnění projektových záměrů v oblasti regionální 

autobusové dopravy obsluhující krajské město umožní. 

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

náměstka ministra dopravy na mosteckého a ústeckého primátora. 

7. 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. 

8. Další jednání KPDMM je plánováno jako výjezdní a bude spojeno s projednáním a 

schválením Plánu udržitelné mobility Jihlavy a s diskuzí o první generaci 

SUMP/SUMF  a přípravě měst i KPDMM na druhou generaci. 

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

 

 

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

 


