ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova
Jednání pracovních skupin
Předmět jednání:

Projednání analytické části

Místo konání:

Magistrát Statutárního města Mostu, Radniční 1, Most

Datum a čas:

15. 2. 2017 (10:00–12:00)

Přítomni:

Viz prezenční listina – Příloha 1

Program jednání:





Seznámení s „Plánem mobility“ a s postupem jeho tvorby
Seznámení s rolí a náplní odborné pracovní skupiny
Představení výsledků a zjištění z provedených analýz, dopravních a sociodopravních průzkumů
Diskuze k analytickým zjištěním a dopravním problémům

Hlavní body jednání:


Zástupci vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO představili postup tvorby Plánu mobility a
prezentovali vybrané výsledky a zjištění z provedeného průzkumu domácností a pocitové mapy –
prezentace viz Příloha 2.



Zástupce společnosti UDIMO prezentoval hlavní analytická zjištění v rámci jednotlivých řešených
oblastí dopravy (dopravních módů) vč. SWOT analýz – prezentace viz Příloha 3.



Podněty z diskuze:

-

ul. Podkrušnohorská v Litvínově oficiálně není vedena jako cyklistická trasa, jak je uvedeno
v analýze – bude ověřeno při průzkumu v terénu;
data o přepravených osobách v MHD uvedených v analýze mohou být ovlivněny zavedením MHD
zdarma pro seniory a žáky a studenty od 2010 – je nutné k tomuto v dalším zpracování přihlídnout;
diskuze k základní komunikační síti (ZÁKOS) – byly vzneseny připomínky k zařazení některých
silnic mezi sběrné či obslužné komunikace - bude řešeno na dalších jednáních;
Další podněty a připomínky mohou členové pracovních skupin zaslat zpracovatelům písemně.

-

Ostatní:
-

-

Členové pracovní skupiny byli vyzváni k připomínkování Analytické části, kterou obdrželi jako
podklad na jednání. Své připomínky mohou zasílat na e-mailovou adresu: lukas.dedic@accendo.cz,
a to nejpozději do pátku 24. 2. 2017.
Členové pracovních skupin byli pozváni na veřejné projednání Plánu mobility, které se bude konat
22. 3. v Mostě a 23. 3. v Litvínově.
Další jednání pracovních skupin budou probíhat v užším počtu členů s ohledem na zaměření
konkrétní řešené oblasti. O termínu jednání budou členové předem upozorněni.

Přílohy:




Příloha 1 – Prezenční listina
Příloha 2 – Prezentace ACCENDO
Příloha 3 – Prezentace UDIMO

V Ostravě dne 16. 1. 2017

Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič

