
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 15. 1. 2019 

 

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

Sedmidubský, Martin Janda, Zbyněk Sperat, Vladimír Pušman (náhradník) 

Omluveni: Josef Kocourek 

 

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 

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

oficiální dopis primátorce Prahy se závěry tohoto jednání byl z úrovně 1. NM odeslán 

13. 11. 2018. 

3. KPDMM projednala Plán udržitelné mobility Havířova. Tento dokument byl 

Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručen dopisem primátora statutárního města 

Havířov ze dne 21. 11. 2019 (č. j. MMH/114234/2018). Dále KPDMM projednala 

žádost o opětovné projednání Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a 

Litvínova (č. j. MmM/136417/2018); k této žádosti tajemník KPDMM stručně 

připomenul průběh dosavadního posuzování a vyjednávání. Veškeré podklady dostali 

všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. 

4. KPDMM konstatovala, že předložený SUMP Most – Litvínov byl upraven podle 

stanovených požadavků a je tedy možné ho považovat za schválený ze strany 

KPDMM a tudíž způsobilý pro strategické odůvodňování projektů v rámci Operačního 

programu Doprava 2014-2020 a Integrovaného regionálního operačního programu 

2014-2020. KPDMM nicméně upozorňuje na skutečnost, že schválený akční plán je 

značně zúžený a není možné ho použít pro strategické podložení klíčových aktivit 

financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 

(konkrétně se jedná o aktivity cyklodoprava, bezpečnost pěší dopravy a modernizace 

vozového parku pro veřejnou hromadnou dopravu), modernizace vozového parku 

současně chybí i v přehledu opatření rozvíjejících veřejnou hromadnou dopravu. Dále 

KPDMM upozorňuje na skutečnost, že v akčním plánu chybí rozpočet pro opatření, 

jejichž realizace měla být zahájena v roce 2018 – toto bude potřeba při nejbližší 

aktualizaci akčního plánu opravit. 

Po odborné rozpravě KPDMM konstatovala, že Plán udržitelné mobility Havířova 

není v souladu s požadavky stanovenými metodikou. Pokud bude ze strany města 

Havířova zájem na dopracování Plánu udržitelné mobility Havířova do schválitelné 

podoby, bude potřeba uspořádat jednání za účasti příslušných odpovědných odborníků 

z Magistrátu města Havířova a rovněž zpracovatele Plánu udržitelné městské mobility 

Havířova. Na tomto jednání budou moci být detailně diskutovány jednotlivé 

problematické aspekty Plánu udržitelné městské mobility Havířova a předpokládaný 



další postup. K jednotlivým požadavkům z metodiky se KPDMM vyjádřila 

následovně: 

Rozsah území – adekvátní   

Princip partnerství – z poskytnutých materiálů nevyplývá jednoznačně, že byl 

aplikován vhodným způsobem – bude potřeba popsat ve větším detailu, jakým 

způsobem byly připomínky ze strany veřejnosti získávány a jak se s nimi pracovalo 

Dopravní model – není obsažen a bez něho nelze SUMP schválit 

Soulad s nadřazenými dokumenty a ostatními koncepčními dokumenty – zajištěn 

dostatečně 

Analýza hlavních problémů dopravy včetně širších souvislostí – vyhovující  

Identifikace hlavních cílů a stanovení scénářů – nevyhovující, není zřejmé, jakým 

způsobem byly cíle stanoveny, nebyla provedena prioritizace navrhovaných opatření; 

KPDMM dále upozorňuje na nesystémové řešení problematiky tzv. vlakotramvaje, 

kdy na jednu stranu je navrhováno opatření na vypracování studie proveditelnosti 

(opatření D5 s náklady 3 mil. Kč), na druhou stranu už jsou předjímány výsledky 

posouzení ekonomické efektivnosti (str. 19-21 návrhové části), přičemž není jasné, 

jakým způsobem byly v rámci SUMP zohledněny doposud vypracované dokumenty 

k této problematice 

Zajištění finančního rámce – vyhovující se značnými výhradami, bylo by vhodné 

více se věnovat provozním nákladům, které jednotlivá opatření budou generovat a to 

zejména v situaci, kdy SUMP počítá se zaváděním inovativních a v podmínkách ČR 

dosud málo prověřených technologií (vodík jako alternativní palivo); dále KPDMM 

upozorňuje na skutečnost, že předpokládaný podíl externích zdrojů na financování 

staveb navržených v akčním plánu (60 %) je velmi ambiciózní a s velmi vysokou 

pravděpodobností vzdálený realitě 

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

náměstka ministra dopravy na havířovského a mosteckého 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. Mgr. Michal Ulrich podal stručnou informaci o e-mailové komunikaci s Ing. 

Magdalénou Burešovou z Ministerstva životního prostředí ČR (Odbor ochrany 

ovzduší). Aktuálně komunikuje o vhodném způsobu zapojení do KPDMM se Státním 

fondem životního prostředí, přičemž by se měla ozvat v nejbližší době. 

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 

 


