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Plán udržitelné mobility

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města zpracování Plánu udržitelné mobility.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a rozvoj

na svém 8. zasedání dne 21.4.2015 jednohlasně doporučil ZM uložit RM zpracovat Plán 
udržitelné mobility Statutárního města Přerova.

Důvodová zpráva:

Plán udržitelné mobility
Co je to plán udržitelné mobility
Plán udržitelné městské mobility je strategickým plánem, který je vytvořen k uspokojení 
potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Plán 
udržitelné městské mobility je způsob, jak efektivněji řešit problémy spojené s dopravou 
v městských oblastech. V návaznosti na stávající postupy a regulační rámce v členských 
státech jsou jeho základními vlastnostmi:
• Participační přístup
• Závazek pro udržitelnost
• Integrovaný přístup
• Jasná vize, záměr a měřitelné cíle
• Přehled dopravních nákladů a přínosů
Běžně se užívá zkratka SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan).



Účel Plánu udržitelné městské mobility
Cílem Plánu udržitelné městské mobility je vytvoření systému udržitelné městské dopravy 
s vyřešením alespoň následujících cílů:
• Zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem
• Zlepšit bezpečnost
• Snížit znečištění ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie;
• Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží;
• Přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu.

Rozsah Plánu udržitelné městské mobility
Politiky a opatření definované v SUMP pokrývají všechny způsoby a formy dopravy v celé 
městské aglomeraci, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, 
motorizované i nemotorizované a dále, včetně pohybu a parkování.
Evropský kontext
Rada Evropské unie podporuje rozvoj Plánů udržitelné městské mobility v městech a 
metropolitních oblastech a podporuje rozvoj iniciativ pro přípravu těchto plánů, například 
pomoc odborníkům a výměnu informací. Akční plán městské mobility Evropské komise volá 
po větším přijímání Plánů udržitelné městské mobility v Evropě. (Action Plan on urban 
mobility [COM(2009) 490]).
Město Přerov je členem sítě Česko-slovenského spolku CIVINET, který je navázán na 
program EU CIVITAS. Ten zprostředkovává příklady dobré praxe z jiných měst napříč 
Evropou a umožňuje výměnu zkušeností a učení se mezi městy navzájem. Zároveň nabízí 
spolufinancování takového vzdělávacího procesu (např. stáže u hostujícího města), metodické 
materiály, informace o možnostech financování strategií ekologické městské dopravy a 
podobně.

Vazba na financování dopravních investic z evropských fondů
Dle sdělení zástupců Evropské komise a Ministerstva dopravy na konferenci k Plánům 
městské mobility konané dne 30.3.2015 v Praze (prezentace z konference dostupné na 
posledním odkazu v seznamu níže) je důrazně doporučováno příjemcům evropských 
prostředků určených na rozvoj dopravní infrastruktury mít zpracovány plány udržitelné 
mobility. Při výběru projektů budou lépe hodnoceny projekty opírající se o integrovaný 
přístup plánů SUMP.

Situace v České republice
V současné době probíhá zpracovávání plánů udržitelné mobility v několika městech České 
republiky, například v Plzni, Ostravě, Opavě či v Brně. Ostatní města různých velikostí se na 
zpracování takového plánu připravují (Most, Liberec, České Budějovice). 
Přínos pro město Přerov
Otázka dopravy v Přerově je často redukována pouze na otázku dopravy automobilové, ať již 
statické, nebo dynamické. Město však při plánování budoucích investic do řešení otázek 
přemísťování v určitém území musí postupovat koordinovaně napříč všemi druhy dopravy a 
integrovaně s dalšími účastníky procesu, což je ostatně požadavek Evropské komise.

Přerov v současné době disponuje několika dokumenty řešícími dopravu / Generel dopravy 
města Přerova – komunikační síť (UDI MORAVA, 12/2004), Studie dopravy v klidu 
v Přerově (UDIMO spol. s r.o., 03/1997), Návrh sítě cyklistických tras a cyklostezek 
v Přerově (PRINTES-ATELIER, s.r.o., 04/2002), Revize cyklostezek a cyklotras v Přerově 
(PRINTES –ATELIER, s.r.o., 02/2013), Návrh úpravy a rozšíření cyklokomunikací v Přerově 
(PRINTES-ATELIER, s.r.o., 04/2013), Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na 



období 2007-2013 (Mott MacDonald a RARSM, 11/2007, aktualizace 07/2010)/, každý z nich 
ale řeší jen určitý výsek otázky přepravování se. SUMP dokáže integrovat všechny druhy 
dopravy při splnění cílů SUMP.
Nepůjde však jen o dokument propojující stávající strategie, ale o strategii celkovou 
včetně akčního plánu, v jehož mezích se budou následně investice v oblasti dopravy ve 
městě koordinovaně provádět. A nemusí se jednat pouze o investice městské.
SUMP přináší také proces stanovování si dílčích cílů pomocí měřitelných indikátorů a 
vyhodnocování dílčích opatření po jejich realizaci, z čehož bude bráno poučení do 
budoucna. Plán by měl například nastavit jasnou parkovací politiku města.
Postup zpracování SUMP
Zpracování SUMP probíhá integrovaně ve spolupráci se všemi, již se mobilita dotýká: od 
zástupců odborů magistrátu či okolních obcí, státní správy přes zástupce zaměstnavatelů a 
dopravců až po obyvatele města a okolí. Pro snadnější zpracování je připravena evropská 
metodika dostupná i v češtině.
Kroky zpracování SUMP jsou přehledně zobrazeny na straně 7 přílohy.

Podrobnější informace
http://www.mobilityplans.eu
http://www.bump-mobility.eu/
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN
http://www.eltis.org/cs
http://www.civitas.eu
http://www.cdv.cz/civinet-sit-k-udrzitelne-mobilite-ve-mestech/ (prezentace z konference 
30.3.2015 aj.)

Příloha
Plány udržitelné městské mobility - plánování pro lidi


