
 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 18. 4. 2017 

 

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

Sedmidubský, Martin Janda, Zbyněk Sperat, Josef Kocourek 

Omluveni: - 

 

  

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

jen KPDMM) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. 

2. Tajemník KPDMM připomněl, že veškerá procesní pravidla pro fungování KPDMM 

jsou obsažena v statutu a jednacím řádu, které všichni členové KPDMM obdrželi. 

3. Předseda KPDMM v souladu s názorem všech členů KPDMM jmenoval 

místopředsedou KPDMM Ing. Víta Sedmidubského. Místopředseda KPDMM na 

základě statutu KPDMM, článku 4 odst.3 v případě nepřítomnosti předsedy vykonává 

jeho funkci. 

4. 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. 

5. Členové KPDMM se shodli, že všechny zápisy v plném znění (s výjimkou citlivých 

údajů) budou zveřejňovány na webových stránkách Operačního programu Doprava 

2014-2020 a pověřili tajemníka KPDMM zajištěním tohoto usnesení. 

6. KPDMM projednala Plán udržitelné mobility Plzně. Tento dokument byl Ministerstvu 

dopravy ČR oficiálně doručen dopisem plzeňského primátora ze dne 13. 3. 2017 (č. j. 

MMP/065354/17). Veškeré podklady dostali všichni členové KPDMM v dostatečném 

předstihu. 

7. Po odborné rozpravě KPDMM jednomyslně konstatovala soulad Plánu udržitelné 

mobility Plzně se stanovenými požadavky, konkrétně: 

Rozsah řešeného území – vyhovující 

Uplatnění principu partnerství – vyhovující 

Dopravní model – vyhovující, byť plný multimodální by byl přesnější 

Zajištění souladu s nadřazenými dokumenty a ostatními koncepčními dokumenty – 

vyhovující 

Analýza hlavních problémů dopravy včetně širších souvislostí – vyhovující,  přestože 

analýza  problematiky zajištění zásobování (citylogistika) bude řešena až v 

budoucnosti  

Identifikace hlavních cílů a stanovení scénářů – vyhovující 



Identifikace finančního rámce – vyhovující 

 

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

náměstka ministra dopravy na plzeňského primátora. 

9. Další jednání KPDMM bude svoláno na základě došlých dokumentů městské 

mobility. 

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

 

 

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

 


