PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚST MOSTU A LITVÍNOVA
Zápis z veřejného projednání Analytické část
Magistrát města Mostu, velká zasedací místnost,
Most
22. 3. 2017
16:00 – 18:00

Místo:
Datum:
Čas:

Centrum bakalářských studií, Ukrajinská 453,
Litvínov
23. 3. 2017
16:00 – 18:00

Hlavní body:
1. Představení výstupů Analytické části


Zástupci ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. představili dosavadní postup při tvorbě
Plánu mobility, byly prezentovány hlavní zjištění z provedených sociologických šetření a podněty
zaznamenané občany do pocitové mapy – viz prezentace v Příloze 1.



Zástupce UDIMO, spol. s r.o. prezentoval hlavní zjištění z provedených dopravních průzkumů a
analýzy jednotlivých dopravních módů vč. SWOT analýz - viz prezentace v Příloze 2.

2. Diskuze a podněty občanů:
V rámci diskuze byly vzneseny následující dotazy a podněty od přítomných občanů:
Most:


Požadavek na řešení problematiky parkování v sídlištní zástavbě, kde je nedostatek parkovacích
kapacit, k čemuž přispívají i občané, kteří mají svůj vlastní vůz trvale zaparkovaný na parkovišti,
navíc využívají firemní vozidlo, které rovněž přes noc parkují v místě svého bydliště, čímž zabírají
místo jiným občanům.

Litvínov:







Řeší se problematika dopravy kolem základních škol v kritických časech, zejména mezi 7h – 8h
ranní?
Bude v rámci dokumentu řešena také problematika dopravy v době extraligových utkání?
Může být v rámci dokumentu řešena také problematika snížení počtu vozidel s naftovými motory?
Žijeme v regionu se zvýšenou prašností a tak by bylo vhodné regulovat skladbu vozového parku.
Občanům nevyhovují některé trasy linek MHD, např. občané Horního Jiřetína vadí, že spoj nezajíždí
k Lidlu.
Bude se řešit také nádraží? Přijíždějí sem turisti, nádraží není hezké a chybí i spojení ze zadního
nádraží, mohl by být zaveden spoj MHD?
Senioři z Meziboří se ptají, proč autobus z Meziboří neprojíždí spíše Valdštejnskou ulicí než pod
mostem v ul. Mezibořská. V ul. Valdštejnská by mohli přestoupit na další linky 13,14 apod., kdežto u
KPL musí na tramvaj, kterou dojedou na nádraží a zde teprve přestoupí na další spoj. A dále často
slýcháme stížnosti, že není spojení MHD k nákupním centrům např. Kaufland, Lidl.









V Litvínově sice existuje cyklostezka napříč Litvínovem, jedná se ale spíše o turistickou stezku, která
kopíruje ul. PKH, ale nespojuje žádné zájmové body jako např. ZŠ, KPL apod., takže kdyby lidé
chtěli využívat cyklodopravu k dopravě do zaměstnání, škol apod., tak musí využít běžnou
komunikaci.
Bude ze strany města řešen chodník od Koldomu ke koupališti, kde je nebezpečný sráz a hrozí
nebezpečí úrazu?
Kdy bude řešeno parkování na Kodomu? Zejména kolem 20h není prakticky možné zde zaparkovat.
Bude v rámci projektu řešen chodník pro pěší mezi Hamrem a Chudeřínem? V současné době tam
chodec musí jít po silnici.
Bude řešeno také parkování kol případně zbudování přístřešků pro kola v případě, že by lidé začali
využívat cyklodopravu?
Uvažuje DPML o zřízení zastávky u dopravního podniku v Litvínově? Je tam největší sídliště
v centru města a z obou zastávek je to poměrně daleko.

Na tyto dotazy bylo v průběhu jednání reagováno ze strany zpracovatelů, zástupců města i zástupců
DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova. Občané také dostali možnost zasílat další své
podněty a připomínky k Plánu mobility, a to nejpozději do pátku 31. 3. 2017 na adresu
radek.fujak@accendo.cz. Všechny podněty a připomínky, které zazněly na veřejném projednání i ty,
které občané zašlou na výše uvedenou e-mailovou adresu, budou projednány v pracovních skupinách
a případně bude na ně reagováno v Návrhové části Plánu mobility.

3. PŘÍLOHY





Příloha 1 – Prezentace ACCENDO – Město Most
Příloha 2 – Prezentace UDIMO – Město Most
Příloha 3 – Prezentace ACCENDO – Město Litvínov
Příloha 4 – Prezentace UDIMO – Město Litvínov

V Ostravě dne 24. 3. 2017

Zapsal: Mgr. Lukáš Dědič
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

