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ze dne  21.7.2015 

k zahájení přípravy Plánu udržitelné mobility 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   u k l á d á  
1.  MHMP - RFD MHMP 

1.  zpracovat ve spolupráci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, a.s., Institutem 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Regionálním organizátorem pražské 
integrované dopravy a Technickou správou komunikací hl.m. Prahy návrh 
postupu Plánu udržitelné mobility, včetně rámcového harmonogramu, finančního 
rámce, návrhu řídící struktury zpracování Plánu udržitelné mobility a podkladů 
pro zadávací dokumentaci pro vypsání výběrového řízení na zajištění 
projektového managementu zpracování Plánu udržitelné mobility 

Kontrolní termín: 30.9.2015 

2.  Dopravnímu podniku hl.m. Prahy a.s., Institutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy, Regionálnímu organizátorovi pražské integrované dopravy (ROPID), Technické 
správě komunikací hl.m. Prahy, odborům MHMP 

1.  spolupracovat s RFD MHMP na přípravě Plánu udržitelné mobility 
Kontrolní termín: 30.9.2015 

3.  náměstkovi primátorky Dolínkovi 
1.  předložit Radě HMP návrh postupu Plánu udržitelné mobility, včetně rámcového 

harmonogramu, finančního rámce, návrhu řídící struktury zpracování Plánu 
udržitelné mobility a podkladů pro zadávací dokumentaci pro vypsání 
výběrového řízení na zajištění projektového managementu zpracování Plánu 
udržitelné mobility 

Kontrolní termín: 30.9.2015 



I I .   p o v ě ř u j e  
1.  náměstka primátorky Dolínka 

1.  jednáním se Středočeským krajem o spolupráci při vypracování Plánu udržitelné 
mobility 

Kontrolní termín: 30.9.2015 

 

 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Dolínek  
Tisk: R-18605  
Provede: MHMP - RFD MHMP, Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., Institut plánování a 

rozvoje hlavního města Prahy, Regionální organizátor pražské integrované 
dopravy (ROPID), Technická správa komunikací hl.m. Prahy, odbory MHMP, 
náměstek primátorky Dolínek  

Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Důvodová zpráva 
(k tisku R-18605) 

Plán udržitelné mobility (dále jen Plán mobility) je významným dokumentem, jehož cílem je 
střednědobé koncepční a strategické řešení dopravního systému jako celku v souladu s principy udržitelné 
mobility, vycházejícím z evropských dokumentů Akčního plánu pro městskou mobilitu (2009) a Bílé knihy: 
Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje (2011). Plán mobility bude rozpracovávat Strategický plán hl. m. Prahy pro oblast 
dopravy, bude splňovat parametry plánu udržitelné mobility (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) a 
stane se hlavním koncepčním dokumentem v oblasti dopravy pro Hlavní město Prahu s přesahem do 
Středočeského kraje, čímž nahradí současné Zásady dopravní politiky (schválené usnesením Zastupitelstva 
HMP č. 13/21 dne 11.1.1996). 

Efekty plánu mobility a jeho účel 

Přímými efekty zpracování a implementace Plánu mobility bude především: 
- zlepšení dostupnosti  
- vyšší účinnost přepravy osob a zboží, snížení energetické zátěže 
- snížení znečištění životního prostředí 
- kvalitní a atraktivní veřejný prostor 
- zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Plán mobility má vést ke zlepšení kvality života v městském prostředí hlavního města Prahy 
s přesahem do spádového území ve Středočeském kraji s možností využití prostředků ze strukturálních fondů 
EU v období 2014 – 2020. Plán mobility je jednou z důležitých podmínek pro možnost čerpání finančních 
prostředků z Evropské unie – pro Operační program doprava (OPD) a Integrovaný regionální operační 
program (IROP) pro žádosti předkládané po 1.1. 2018. 
 

Součástí řešení Plánu mobility není pouze městská oblast, ale i širší vazby celé okolní aglomerace tzn. 
spádové příměstské oblasti Středočeského kraje. Jedná se o velmi důležitý atribut z hlediska vzájemných 
vazeb, suburbánního rozvoje a ekonomického potenciálu, proto je součástí přípravy také pověření náměstka 
primátorky Dolínka k jednání se Středočeským krajem. 

Doba potřebná k vypracování Plánu mobility je na základě zkušeností z jiných měst minimálně 2 roky. 
Na Plán mobility bude třeba pořídit vyhodnocení SEA. Plán mobility musí vzniknout v úzké spolupráci 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ROPIDu a Technické správy komunikací hl. m. Prahy a dalších 
organizací a institucí. Koordinace aktivit v oblasti rozvoje dopravy je v náplni činnosti odboru rozvoje a 
financování dopravy, proto je tento pověřen zajištěním návrhu dalšího postupu přípravy, včetně časového a 
finančního harmonogramu a to v úzké spolupráci s uvedenými organizacemi. 

 
 
Struktura Plánu mobility 

Plán mobility koncepčně řeší problematiku všech druhů dopravy (veřejné i individuální, osobní i 
nákladní, bezmotorové i motorové a rovněž dopravu v klidu – parkování). Na základě analýzy dopravního 
systému jako celku navrhne cíle a konkrétní opatření, která budou v souladu s principy udržitelné mobility 
a povedou k výše zmíněným efektům. 



Metodika pro zpracování plánu mobility v podmínkách ČR zatím neexistuje, MD ČR ji v současné době 
připravuje. Strukturu Plánu mobility ale v principu tvoří tři základní části: 

− Analytická část (analýza současné situace – s využitím jiných analytických dokumentů města (např. 
ÚAP), zajištění sociologických a dopravních průzkumů, SWOT analýza, aktualizace dopravního 
modelu, scénáře vývoje atd.) 

− Strategická část (definování vize a stanovení cílů) 
− Návrhová a implementační část (návrh opatření atd.) Výstupem bude tzv. „Akční plán mobility“, který 

stanoví prioritní projekty a opatření, jejichž realizací dojde k naplnění strategických cílů v oblasti 
mobility. 

Pro zajištění projektu s ohledem na rozsáhlost a komplexnost je potřebné, aby hlavní město Praha 
vytvořilo zadávací dokumentaci pro vypsání výběrového řízení na projektový management a řízení procesu 
vlastního zpracování Plánu mobility. Vypracovaná zadávací dokumentace bude následně předložena Radě 
HMP ke schválení, včetně rámcového harmonogramu zpracování celého projektu. 

 

V rámci přípravy dalších kroků je nezbytné zohlednit zejména následující podmínky: 

− Plán mobility musí být vytvořen v souladu s doporučeními na úrovni EU. 

− Vzhledem k rozsahu, komplexnosti problematiky a významu kvality zpracování plánu mobility 
v případě hl. m. Prahy je nezbytné, aby se na zpracování Plánu mobility podílela osoba se zkušenostmi 
s přípravou plánu mobility v podmínkách v ČR. 

− V maximální možné míře využít informací a zdrojů hl. m. Prahy a jejich organizací. 

− Při případných výběrových řízení je nezbytné, aby jedním z hlavních kritérií byla kvalita. 

− Musí být jasně stanovena řídící struktura zpracovávání plánu mobility, včetně politické i odborné 
odpovědnosti. 

  
Zpracovávání Plánu mobility bude rovněž jedním z bodů společných jednání Komise Rady HMP – 

„Řídící rady nového společného Integrovaného dopravního systému hl. m. Prahy a Středočeského kraje“, která 
byla založena usnesením Rady HMP č. 258 dne 17. 2. 2015 a „Řídící rady nového společného Integrovaného 
dopravního systému Středočeského kraje a Prahy“, která byla založena usnesením Rady Středočeského kraje 
č. 103-09/2015/RK dne 16. 3. 2015. 
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