PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY LIBEREC –
JABLONEC NAD NISOU 2021 - 2030
Zápis z 2. setkání Řídící skupiny SUMP
dne 26.1.2021

Jednání na Dopravní komisi Rady statutárního města
Jablonec nad Nisou
Projekt

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad
Nisou

Datum

26.1.2021 9:00

Místo

Teams meeting

Účastníci
Zápis zpracoval

Členové Řídící skupiny, Ing. Steinzová, Ing. Tvrdíková, Ing.
Kašík
Ing. Jan Kašík

•

Vedoucí projektu p. Kašík informoval o postupu prací na projektu PUM, informoval o změnách
termínů.

•

Vedoucí projektu p. Kašík prezentoval výsledky Analytické části projektu a předběžný pracovní
návrh cílů a předběžný návrh opatření Návrhové části projektu.

•

P. náměstek Šolc požádal o vypracování zkráceného přehled výstupů analýz a předběžného
návrhu opatření pro politické vedení města.

•

Pan Jandourek informoval o přípravě manuálu řešení veřejných prostorů v Kanceláři architekta
města a požádal, aby grafické výstupy byly zapracovány do PUM.

•

Paní náměstkyně Kotasová – Loučková informovala o nutnosti pořízení aktualizaci SUMF z roku
2017 pro možnost získání dotace na výstavbu záchytného parkoviště u Krajského úřadu.
Požádala též o zaslání prezentace účastníků schůzky.

•

Pan Janďourek přednesl požadavky na principy návrhové části, ze kterých by měly cíle a
opatření PUM vycházet:
o omezit prostor pro automobilovou dopravu na potřebnou míru
o promísenost funkcí v území
o rovnoměrnost rozvoje, centrum rozvíjet všemi směr
o vytvoření lokálních center
▪ městské centrum
▪ Severovýchod – Husova ulice
▪ Východ Králův Háj - Harcov
▪ Rochlice
▪ Jihovýchod: Vratislavice nad Nisou

▪
▪
▪
▪
▪
▪
o
o
o
o
o
o

Jih: Hodkovická
Jihozápad: Spáleniště
Západ: Ostašov
Pekárny
Severozápad -Růžodol I
Sever: Pavlovice – Ruprechtice

Komunikační osy Jihozápad – Severovýchod
Bloky a kostra (diferenciace a hierarchizace)
Intenzifikace zástavby proluk, přestavba zanedbaných území
Hodnotu má veřejné prostranství a prostory, výšková zástavba není žádoucí
Oblasti zeleně je nutné propojit
Podporovat vodní fenomén .

