ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova
Jednání pracovních skupin
Předmět jednání:
Místo konání:
Datum a čas:
Přítomni:

Projednání návrhové části – scénáře a opatření
Magistrát Statutárního města Mostu, Radniční 1, Most
24. 4. 2017 (10:00–13:00)
Viz prezenční listina – Příloha 1

Program jednání:



Seznámení se scénáři mobility, přístupy a opatření pro naplnění scénáře rozvoje
Diskuze k představeným scénářům a opatřením

Hlavní body jednání:


Zástupce společnosti UDIMO prezentoval základní východiska a možné scénáře vývoje mobility ve
městech, vč. přístupů a opatření pro naplnění realistického/optimistického scénáře rozvoje.



Podněty z diskuze:

-

Členové PS diskutovali/hlasovali o výběru/doporučení scénáře mobility pro rok 2030, který bude
udávat směr budoucího rozvoje měst a dalšího zaměření návrhové části pro sestavení akčního plánu.
- členové PS se jednohlasně shodli na tom, že nepodporují/nedoporučují pasivní scénář
- členové PS se shodli na podpoře/doporučení realistického scénáře, který však bude
zpracovatelem (UDIMO) modifikován s ohledem na optimistický scénář a to zejména v oblasti
veřejné hromadné dopravy.
- Tento doporučený/upravený scénář bude řádně okomentován, aby nedošlo k případné chybné
interpretaci. Následně bude projednán na řídicí skupině 15. 5. 2017 a bude formulováno
doporučení/stanovisko ke schválení na radu města.
Základní komunikační síť (ZÁKOS) – byly vzneseny dotazy k úpravě/doplnění ZÁKOS - bude
řešeno na dalších individuálních jednáních PS.
Další podněty a připomínky mohou členové pracovních skupin zaslat zpracovatelům písemně.

-

Ostatní:
-

-

Členové pracovní skupiny byli vyzváni k připomínkování vybraného scénáře a opatření, které
obdrželi jako podklad na jednání. Své připomínky mohou zasílat na e-mailovou adresu:
radek.fujak@accendo.cz, a to nejpozději do úterý 2. 5. 2017.
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 – Navrhované scénáře a opatření

V Ostravě dne 25. 4. 2017

Zpracoval: Ing. Radek Fujak

