PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY LIBEREC – JABLONEC NAD
NISOU 2021 - 2030

Jednání Řídicí skupiny
Projekt

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou

Datum

23.6.2020 9:00

Místo

Magistrát města Liberce
Mgr. Jiří Šolc, Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Petr

Účastníci

Roubíček, Pavel Janoušek, Ing. Vladislav Rozsypal, Ing. arch.
Ing. arch. Jiří Janďourek, Mgr. Barbara Steinzová, Ing. Pavlína
Tvrdíková, PhD, Ing. Jan Kašík

Zápis zpracoval

Ing. Jan Kašík



Jednání zahájila pí Steinzová a sdělila program jednání: informace o projektu schválení
jednacího řádu a statutu řídicí skupiny, volby předsedy a místopředsedy, schválení členů
pracovní skupiny. Informoval, že tajemníkem řídicí skupiny bude pí Tvrdíková.



P. Kašík, zpracovatel PUM podal úvodní informaci o projektu, o jeho etapách, organizační
struktuře, o komunikaci v rámci projektu a o navrženém složení dvou pracovních skupin (pro
Liberec a pro Jablonec nad Nisou)



Vzhledem k předpokládanému termínu dokončení Strategického posouzení vlivu projektu na
životní prostředí do června 2021 navrhla paní Loučková Kotasová jako vhodný termín pro
předložení projektu Zastupitelstvům měst na schválení září 2021



Projekt má internetovou stránku www.chytrenacestu.cz, úložiště https://work.ndcon.cz
s přístupem mml /789.liberec nebo mmjn/258.jablonec, kontakt na zpracovatele je
jan.kasik@ndcon,cz nebo +420603829397



V diskusi ke zpracování Plánu udržitelné městské mobility byla zmíněna témata
o Bude vhodné zřídit funkci cyklokoordinátora v Liberci,
o Mulitimodální dopravní model bude k dispozici na Magistrátu v Liberci, bude možné
na něm pro obě města např. testovat dopad výstavby nového bydlení na zatížení
komunikací,
o Společná veřejná projednání ve Vratislavicích nad Nisou – bude potřebné informovat
a pozvat osadní výbory
o Zpracovatel bude podle potřeby informovat Dopravní komisi v Liberci a v Jablonci
nad Nisou a Rady obou měst o výsledcích analýz a o konceptu návrhové části

o
o

Ing. arch Janďourek poskytl informaci o jednání se Správou železnic o přestavbě
nádraží na terminál veřejné dopravy a o připravované studii Fakulty dopraví ČVUT
Pí Loučková Kotasová informovala o probíhajícím projektu SML+, zpracovatelé obou
projektů budou spolupracovat



Byl schválen jednací řád a statut řídicí skupiny a byl harmonogramu projektu, Mgr. Jiří Šolc,
byl zvolen předsedou řídicí skupiny, Ing. Petr Roubíček byl zvolen místopředsedou řídicí
skupiny.



Byly navrženy pracovní skupiny projektu v tomto složení:
o Pracovní skupina pro Liberec
 Petr Židek
 Jiří Janďourek
 Miroslav Vondřich
 Vladislav Rozsypal
 Jiří Plašil
 Luděk Lavička
 Jiří Rutkovský
 Pavel Matějka
 Iveta Moravcová
 Pavel Blažek
Pracovní skupina pro Jablonec nad Nisou












Pavel Janoušek
Luboš Wejnar
Josef Hejtmánek
Petr Klápště
František Švácha
Petr Mikula
Ivo Konečný
Tereza Nalezená
Jindřich Berounský

Řídicí skupina schválila obě pracovní skupiny v navrženém složení

