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Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

 

         konané dne 10.05.2017 

 

 

Vize mobility města Lysá nad Labem 

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo města  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

základní princip, že systém udržitelné dopravy je takový, který naplňuje ekonomické, sociální 

a environmentální potřeby společnosti, a přitom minimalizuje nežádoucí vlivy dopravy na 

hospodářství, společnost a životní prostředí; 

 

II. s c h v a l u j e   

materiál Vize mobility města Lysá nad Labem dle přílohy č. 1 tohoto materiálu; 

 

III. u k l á d á   

odboru SMI, městskému architektovi, odboru městského investora, odboru správy majetku, 

odboru dopravy a stavebnímu úřadu seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem, 

respektovat ji při svých činnostech a přikládat Vizi mobility města Lysá nad Labem jako 

závazný podklad ke všem vypisovaným zadávacím řízením na projektové dokumentace na 

pozemní komunikace, veřejná prostranství, veřejné budovy a územně plánovací dokumentace, 

jakož i k vyjádřením města k dokumentům zpracovávaným třetími stranami; T. ihned, trvale; 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

potřeby mít koncepci dopravy města, viz důvodová zpráva 

 

Zprávu vypracoval: 

Bc. Martin Robeš, člen RM, předseda komise dopravy, bezpečnosti dopravy 

 

Zprávu předkládá: 

Bc. Martin Robeš, člen RM, předseda komise dopravy, bezpečnosti dopravy 

 

Do ZM bude přizván: 

 

 

 Důvodová zpráva:   

 

Některé volební strany zastoupené v ZM mají ve svém programu zpracování generelu 

dopravy nebo plánu mobility města jako základního podkladu pro rozhodování v oblasti 

dopravy. Předchozí starosta města Mgr. Jiří Havelka požádal komisi dopravy, bezpečnosti 

dopravy o zpracování plánu mobility na prvním zasedání komise.  

Dosavadní pracovník DI PČR Nymburk Ing. Pavel Fiala doporučil, aby město disponovalo 

alespoň základní koncepcí či zásadami bezpečného utváření dopravního prostoru s ohledem 

na frekventované trasy nemotorové dopravy, zejména bezpečné vyřešení křížení těchto tras. 
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Vstupní poznámky k možnému zpracování Plánu mobility města Lysá nad Labem (výtah 

z metodických materiálů pro zpracování plánů mobility garanta těchto prací v ČR – v. v. i. 

Centrum dopravního výzkumu 

 

Co to je Plán udržitelné městské mobility – PUMM? 

 

1. Dokument, jehož existence je pro města se 100 tisíci a více obyvateli podmínkou pro 

získání dotací z fondů Evropské unie v oblasti dopravy. Pro města do 100 tis. obyv. není 

povinný, ale může být výhodou. 

2. PUMM je způsob, jakým lze účinněji řešit problémy související s dopravou v městských 

oblastech. 

3. Cílem Plánu udržitelné městské mobility je vytvoření systému udržitelné městské dopravy 

s řešením alespoň následujících cílů: 

• Zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem; 

• Zlepšit bezpečnost; 

• Snížit znečištění ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu 

energie; 

• Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží; 

• Přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu. 

4. Politiky a opatření definované v Plánu udržitelné městské mobility pokrývají všechny 

způsoby a formy dopravy, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, 

motorizované i nemotorizované a včetně pohybu a parkování. 

5. Na základě současných praktických postupů a regulačních rámců v členských státech lze 

uvést jeho základní charakteristiku: 

• Participativní přistup: zapojení občanů a partnerů od samého počátku procesu a po 

celý rozhodovací proces, implementaci a evaluaci, budování místní kapacity pro řešení 

komplexních otázek plánování a řešení genderové rovnosti; 

• Závazek k udržitelnosti: vyváženost hospodářského rozvoje, sociální rovnosti a kvality 

životního prostředí; 

• Integrovaný přístup: k praktickým postupům a politikám mezi strategickými sektory 

(např. doprava, využiti území, životní prostředí, hospodářský rozvoj, sociální inkluze, 

genderová rovnost, zdraví, bezpečnost) mezi úrovněmi správy (např. okres, město, 

aglomerace, region, národ, Evropská unie) a mezi sousedními úřady (vyváženost 

meziměstská, meziregionální, mezinárodní apod.); 

• Zaměření se na dosažení měřitelných cílů odvozených z krátkodobých cílů, spojených 

s vizí dopravy, a zapracovaných do celkové strategie udržitelného rozvoje; 

• Revize nákladů a přínosů v dopravě, zohledněni širších společenských nákladů a 

přínosů, rovněž napřič strategickými sektory; 

 

V jakém rozsahu má smysl zpracovat PUMM pro město velké jako a ležící v sídelní struktuře 

jako Lysá nad Labem? 

 

Jaká je náročnost zpracování PUMM? 

 

Úplný cyklus zpracování PUMM podle metodiky Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

zřízeného Ministerstvem dopravy (dále jen „CDV“, vychází z mezinárodní metodiky 

sestavené v roce 2012): 
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Výše uvedený postup nelze dělat „na koleně“ ani ve městě velikosti Lysé nad Labem. Řádné 

zajištění procesu vyžaduje vyčlenit část úvazku interního pracovníka úřadu, který bude proces 

PUMM chápat, bude s potřebou PUMM zpracovat ztotožněn, bude schopen proces přípravy 

PUMM zorganizovat a obdrží od samosprávných orgánů mandát a finanční prostředky. 

 

Myslitelné varianty interního personálního zajištění: 

• rozšíření úvazku městského architekta 

• rozšíření úvazku cyklokoordinátorky 

• vyčlenění části úvazku některého příslušně tematicky zaměřeného člena Rady nebo 

Zastupitelstva 

• vytvoření nového pracovního úvazku 

 

Jak by zpracování dílčích aktivit PUMM proběhlo? 

 

Prvek 1: Stanovení potenciálu pro úspěšný Plán udržitelné městské mobility 

 

Aktivita 1.1: Zavázání se k celkovým principům udržitelné mobility 

 

Jde především o deklaraci široké politické podpory aktivitě. Provádí se usnesením 

Zastupitelstva, které může znít např.: 
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ZM 

b e r e  n a  v ě d o m í  základní princip, že systém udržitelné dopravy je takový, který 

naplňuje ekonomické, sociální a environmentální potřeby společnosti, a přitom 

minimalizuje nežádoucí vlivy dopravy na hospodářství, společnost a životní prostředí; 

s o u h l a s í  se zpracováním Plánu udržitelné městské mobility města Lysá nad Labem 

podle metodiky Centra dopravního výzkumu, v. v. i., v rozsahu přiměřeně upraveném 

pro město s cca 10 tisíci obyvateli; 

 

Přijetí usnesení předchází analýza, do jaké míry jsou již principy udržitelnosti součástí 

existujících politik a strategií.  

 

Nositel: Zpracování takové analýzy vyžaduje nasazení interního, popř. i externího 

zpracovatele. 

 

Aktivita 1.2: Posouzení vlivu regionálního / národního rámce 

 

Úkolem je identifikovat, zdokumentovat a posoudit: 

• právní předpisy pro zpracovávání PUMM – lze čerpat z materiálů CDV, lze zpracovat 

externě nebo interně 

• možnosti financování PUMM – lze zpracovat externě nebo interně 

• plány a strategie z vyšší úrovně – rešerši nejlépe zadat odborné osobě, spíše externí 

než interní 

• územní a strategické plány na regionální úrovni, které mohou ovlivnit obsah PUMM – 

dtto, o část potřebných informací lze požádat stavební úřad 

 

Výstupy: 

1. Dokumenty národní a regionální úrovně byly analyzovány a výsledky sumarizovány. 

2. Byly identifikovány příležitosti a potenciální problémy vyplývající z národního 

a regionálního rámce. 

 

Nositel: zpracování vyžaduje externí dodavatele. 

 

Aktivita 1.3: Provést sebehodnocení 

 

Je třeba: 

• Zhodnotit zahrnutí různých prvků PUMM do dosavadních politik a strategií. Už jsou 

některé prvky PUMM zavedeny? 

• Identifikovat hnací síly a překážky pro rozvoj dopravy v území – institucionální, 

právní, finanční. 

• Posoudit aspekty sociálního vyloučení v rámci dopravní politiky pro všechny 

relevantní skupiny – děti, invalidé, starší lidé, nízkopříjmové domácnosti, menšiny, 

ženy. Garantuje dopravní systém stejný přístup, cenovou dostupnost a dosažitelnost? 

Usnadňují opatření související s dopravou zaměstnanost a podporují rozvoj 

inkluzivního pracovního trhu? 

 

Výstup není nutné zveřejňovat. Zahrnuje: 

• Řádné, upřímné sebehodnocení bylo provedeno. 

• Byly identifikovány silné a slabé stránky. 

• Výsledky byly sumarizovány jako východisko pro optimalizaci dalšího procesu 

plánování. 
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Nositel: Jde o sebehodnocení, tedy musí být provedeno interně. Nejlepší formou bude 

workshop s účastí členů Zastupitelstva, ředitelů škol, vedoucích odborů, vedení městských 

organizací. Vhodné je zapojit i oponenta, který již ovšem bude externí. 

 

Aktivita 1.4: Revize dostupnosti zdrojů 

 

Zajistit lidské zdroje a finance. Zahrnuje: 

1. Řídící schopnosti: 

a. Řízení projektu včetně politické spolupráce. 

b. Technický management. 

c. Finanční management. 

d. Personální management. 

2. Technické dovednosti: 

a. Územní plánování. 

b. Plánování dopravy. 

c. Ekonomická, sociální a environmentální politika. 

d. Základní orientace v politikách jiných úrovní. 

3. Pracovní dovednosti (požadované pro jednotlivé aktivity) 

a. Zapojení partnerů a občanů. 

b. Rozvoj, monitorování a evaluace indikátorů. 

c. Sběr dat a analýza. 

d. Modelování a rozvoj scénáře. 

e. Informace a vztah s veřejností, marketing. 

f. Plánování. 

g. Realizace plánu. 

Výstupy: 

• Provedena analýza lidských zdrojů a finančních prostředků nutných ke zpracování 

PUMM. 

• Sestaven plán řízení dovedností – interních a externích. 

• Samospráva schválila rozpočet PUMM. 

• Existuje informace o finančních limitech pro implementaci opatření navržených v PUMM 

(„kolik máme na realizaci?“) 

 

Nositel: Dostupnost zdrojů prověřují interní lidské zdroje úřadu. 

 

Aktivita 1.5: Definovaní základního časového rámce 

 

 
 

Cíle aktivity: 

• Vytvořit zdravý základ pro trvalou spolupráci mezi všemi dotčenými aktéry, identifikovat 

případné synergie nebo spory.  
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• Zvýšit řídící kapacitu pro přípravu a implementaci PUMM. 

 

Nositel: Konkretizace časového rámce je v kompetenci projektového manažera. 

 

Aktivita 1.6: Identifikace klíčových aktérů a partnerů 
 

 
 

Nositel: Identifikaci může provést interní zpracovatel, případně externí se spoluprací 

interního. 

 

Prvek 2: Definování rozvojového procesu a rozsahu plánu 

 

Aktivita 2.1: Pohled mimo vlastni hranice a odpovědnost 

 

Cíle 
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1. Definovat hranice plánování, ideálně tak, aby zahrnovala funkční územní provázanost a 

dopravní toky. 

2. Identifikovat vhodný orgán, který se ujme procesu PUMM. 

3. Získat politické schválení výše uvedeného. 

4. Zajistit zahrnutí dálkových koridorů do programu aktivit. 

 

Úkoly: 

• Analyzovat dopravní síť a administrativní hranice. 

• Komunikovat a zapojit partnery. 

• Zajistit pravidelnou výměnu informací. 

 

Výstupy: 

• Řešená oblast je vymezena. 

• Je dosaženo dohody o úlohách a odpovědnostech úřadů a aktérů. 

• Je sestaven plánovací tým. 

• Je písemně stvrzena politická dohoda o PUMM. 

 

Nositel: Aktivity musí zajistit interní kapacity úřadu. 

 

Aktivita 2.2: Usilování o politickou koordinaci a integrovaný přístup k plánování 

 

Základním nedostatkem dnešního plánování městské dopravy je nedostatečná koordinace 

mezi politikami a organizacemi, nemluvě o koordinaci s územním plánováním, ochranou 

životního prostředí, sociální inkluzí, genderovou rovností, hospodářským rozvojem, 

bezpečností, zdravím, vzděláním, informačními technologiemi). 

 

Cílem musí být: 

• Uznat vzájemné působení mezi změnami v městských strukturách (hustota, funkce, 

socioekonomické modely, ekosystémy) a mobilitou. 

• Zajistit, aby se spíše uvažovalo o propojení různých způsobů dopravy než o jejich 

izolovaném řešení. 

• Ustavit plánování mobility a dopravy jako sdílenou politickou doménu, opravdu 

sloužící různým potřebám společnosti – ekonomickým, sociálním, environmentálním 

– a nikoliv jen samo pro sebe, jak tomu známe z dosavadních dopravních generelů. 

• Definovat, jakým způsobem lze plánování udržitelné městské mobility a dalších 

politik na místní, regionální, národní a evropské úrovni integrovat. 

 

Nositel: Takové analýzy lze zpracovat svépomocí formou workshopu se zapojením externího 

dodavatele. 

 

Aktivita 2.3: Plán na zapojení partnerů a občanů 

 

Úkoly: 

• Identifikovat vhodné milníky a způsoby zapojení veřejnosti. Zpracovat komunikační plán. 

• Zapojit do procesu plánování také lidi se speciálními potřebami. 

 

Nositel: Zpracování uvedených materiálů je v kompetenci projektového manažera ve 

spolupráci s osobou pověřenou na radnici za komunikaci. 
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Aktivita 2.4: Schválení pracovního plánu a řídicích opatření 

 

Kontrolní seznam: 

• Politický mandát a podpora pro PUMM byl dohodnut. 

• Koordinátor procesu plánování byl stanoven.  

• Strategie řízení rizik a řízeni kvality byla navržena. 

• Pracovní plán pro proces zpracování PUMM byl připraven a politicky schválen. 

 

Nositel: Naplnění aktivit seznamu je úkolem projektového manažera. 

 

Prvek 3: Analýza situace v oblasti mobility a příprava scénářů 

 

Aktivita 3.1: Příprava analýzy problémů a příležitostí 

 

Kontrolní seznam: 

• K popisu stavu byly vybrány vhodné indikátory. 

• Příslušní aktéři dali k dispozici veškeré nutné údaje. (Pokud není dostatečné množství 

údajů k dispozici, začněte s tím, co máte, ale připravte plán, jak chybějící údaje doplnit). 

• Revize a analýza byly dohodnuty. Základní scénář, vůči kterému lze měřit pokrok, byl 

vytvořen. 

• Hlavni problémy, které bude PUMM řešit, byly sestaveny dle priorit. 

 

Nositel: Naplnění seznamu je schopen interní nebo externí zpracovatel s odpovídající 

kvalifikací. 

 

Aktivita 3.2.: Příprava scénářů 

 

Navrhují a popisují se scénáře – popisy toho, když nastane: 

• Scénář pokračování stávajícího stavu. 

• 1 nebo více změnových scénářů. 

 

Nositel: Při zpracování scénářů se ve větších městech používají různé modely, jejichž 

ovládání zvládne pouze externí firma. Lze tedy nechat scénáře s modely zpracovat externí 

firmě, ale také lze scénáře zpracovat svépomocí interními kapacitami samosprávy 

s odpovídající erudicí. 

 

Prvek 4: Zpracování společné vize a zapojení občanů 

 

Aktivita 4.1: Zpracování společné vize mobility a dále 

 

V jakém městě chceme žit? Na tuto základní otázku by měli v rámci cvičeni k přípravě vize 

odpovědět všichni zapojení partneři. Vize poskytuje kvalitativní popis požadované 

budoucnosti města a slouží k vedení rozvoje příslušných opatření. Doprava a mobilita se musí 

zasadit do širšího kontextu městského a společenského rozvoje. Příprava vize by měla 

zohledňovat veškeré politické perspektivy, zejména obecné politické rámce (například 

Agendu 21, strategický plán), městské a územní plánování, ekonomicky rozvoj, životní 

prostředí, sociální inkluzi, generovou rovnost, zdraví a bezpečnost. 

Plán udržitelné městské mobility by měl vycházet z dlouhodobé vize rozvoje dopravy a 

mobility v celé městské aglomeraci, která pokrývá veškeré způsoby a formy dopravy: 
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veřejnou a soukromou, osobni a nákladní, motorizovanou a nemotorizovanou, pohyb a 

parkování. 

 

Úkoly: 

• Ustavte reprezentativní skupinu, která bude za vizi odpovídat. Mohla by například 

zahrnovat: 

o regionální partnery; 

o místní úřady (včetně zdraví, hospodářského rozvoje); 

o poskytovatele dopravy; 

o podnikatele; 

o uživatele dopravy; 

o statutární orgány  

o obyvatele. 

• Sestavte a poskytněte partnerům základní informace o koncepcích, výsledcích 

dosavadních analýz). 

• Připravte a využijte workshopů a setkání partnerů. 

• Zpracujte návrh vize a projednejte jej s partnery. 

• Zveřejněte vizi ve srozumitelném formátu. 

• Po projednání s veřejností vizi schvalte v Zastupitelstvu města. 

 

Nositel: Vize pro Lysou nad Labem lze odvodit z PUMM, která zpracovávají velká 

města. Lze zajistit i interními lidskými zdroji samosprávy. 

 

Aktivita 4.2: Aktivní informování občanů 

 

Cílem kroku je vybudovat veřejné politické vlastnictví plánu a zajistit, aby se občané 

vyjádřili, pokud nejsou s vizí spokojeni. 

 

Nositel: Zveřejnění a projednání vize je věcí projektového manažera ve spolupráci s interní 

osobou z úřadu, mající v náplni práce komunikaci. 

 

Prvek 5: Stanovení priorit a měřitelných cílů 

 

Aktivita 5.1: Identifikace priorit pro mobilitu 

 

Specifikovat, čeho by měl PUMM dosáhnout, k tomu je třeba splnit tyto úkoly: 

• Vyberte cíle, které jsou v souladu se schválenou vizí. 

• Na workshopech projednejte a odsouhlaste sady priorit, které odrážejí potřeby partnerů. 

• Definujte měřitelné cíle, které lze použít při výběru opatření. 

 

Nositel: Může zpracovat, se zapojením aktérů, samosprávy a úřadu, externí dodavatel anebo 

při omezeném řešení i interní osoba ze samosprávy. 

 

Aktivita 5.2: Příprava CHYTRÝCH cílů 

 

Podstatné aktivity: 

• Definovat okruh cílů, které budou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově 

provázané. Méně je lépe. 

• Stanovit reprezentativní indikátory pro plnění cílů. 

• Provést kontrolu reálnosti cílů. 
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• Zajistit formální přijetí cílů. 

 

Nositel: Lze zajistit pod vedením projektového manažera interními zdroji samosprávy. 

 

Prvek 6: Příprava účinných balíčků opatření 

 

Aktivita 6.1: Identifikace nejúčinnějších opatření 

 

Identifikovat propojení opatření s cíli a možnosti spojení opatření do balíčků tak, aby byla co 

nejúčinnější. 

 

Nositel: Při dostatku informací lze provést interními zdroji samosprávy. 

 

Aktivita 6.2: Poučení se ze zkušeností jiných 

 

Čerpat zkušenosti z jiných měst. 

 

Nositel: Lze zajistit pod vedením projektového manažera interními zdroji samosprávy. 

 

Aktivita 6.3: Zvážení hospodárnosti 

 

Úkoly: 

• Zvolit cenově a administrativně dostupná opatření, která přinesou největší užitek za 

nejméně nákladů. Zohlednit rozsah a nákladnost údržby. 

Nositel: Při dostatku informací lze provést interními zdroji samosprávy. 

 

Aktivita 6.4: Využití synergií a vytvoření integrovaných balíčků opatření 

 

Úkoly: 

• Vybrat nejlepší možnosti ve formě balíčků opatření. Nejúčinnější opatření přispívají 

k naplnění více cílů. 

• Zajistit integraci způsobů dopravy. 

• Usilovat o integraci s územním a ostatním strategickým plánováním. 

 

Nositel: S informacemi z předchozích kroků lze provést interními zdroji samosprávy. 

 

Prvek 7: Stanovení jasných odpovědností a přidělení financí 

 

Aktivita 7.1: Stanovení odpovědností a přidělení prostředků 

 

Úkoly 

• Projednejte navržená opatření s partnery, kteří potenciálně mohli hrát úlohu při jejich 

navrhování a implementaci. 

• Identifikujte možnosti, kdo by se při implementaci opatření mohl ujmout vedení a odkud 

by se mohly získat finance. 

• Potvrďte realistický plán: zkontrolujte soudržnost mezi plánovanými aktivitami, cíli a 

přidělenými prostředky. 

• Zajistěte dobrou koordinaci mezi různými zdroji financování. 

• Zorganizujte setkáni s příslušnými partnery s cílem projednat a schválit stanovení 

odpovědnosti a přidělení prostředků. 
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Nositel: Projektový manažer a samospráva. 

 

Aktivita 7.2: Příprava akčního plánu a rozpočtového výhledu 

 

Zpracování a projednání v orgánech obce. 

 

Nositel: projektový manažer, příslušné odbory úřadu, politické vedení, Zastupitelstvo. 

 

Konec výtahu z metodického materiálu. 

 

Zpracování vize mobility je krokem 4.1 podle výše citované metodiky ke zpracování 

plánů mobility. S ohledem na to, že zpracovat celý PUMM zjevně není v možnostech KD 

RM, předseda KD RM zpracoval stručnou Vizi mobility města Lysá nad Labem 
s vyobrazením frekventovaných tras nemotorové dopravy dle požadavku DI PČR 

a základními zásadami pro utváření dopravy a veřejných prostranství. Současně do usnesení 

ZM je zapracováno přihlášení se k principům udržitelné městské mobility dle kroku 1.1 

metodiky. 
Po obsahové stránce je vize mobility je zpracována na základě shromážděných materiálů 

a veřejných jednání provedených zpracovatelem v letech 2014–2016. Protože předkladatel 

nepředpokládá další zpracování celého PUMM, protože pro město velikosti Lysé nad 

Labem to není povinnost, materiál obsahuje i (striktně) obecné zásady, jednotný rámec 

dalšího postupu. 

 

Vize mobility města Lysá nad Labem se stává koncepčním podkladem pro všechna budoucí 

opatření v oblasti dopravy, veřejných prostranství a územního plánování, proto se ukládá 

příslušným útvarům města se s ní seznámit, respektovat ji a přikládat ji jako závaznou přílohu 

k zadávacím dokumentacím v příslušných oblastech. 

 

Stanoviska k materiálu: 

 

Komise dopravy, bezpečnosti dopravy s Vizí souhlasila na svém jednání dne 5. 10. 2016. 

 

Rada města projednala dne 11.10.2016 usnesením č. 270 takto: 

Rada města 

 

p ř e d k l á d á   

ZM dne 09.11.2016 materiál Vize mobility města Lysá nad Labem k projednání. 

 

Usnesení č. 557 ZM: 

 

Zastupitelstvo města 

I. b e r e n a v ě d o m í 

materiál Vize mobility města Lysá nad Labem dle přílohy č. 1, projednávaného materiálu, 

 

II. u k l á d á 

odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru 

městského investora a stavebnímu úřadu, komisím a výborům seznámit se s Vizí mobility 

města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi. 
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Na základě úkolu ZM ze dne 09.11.2016 zpracovatel obdržel dvě stanoviska, a to KV 

a VOM. Níže je jejich znění včetně vyjádření předkladatele: 

 

Kontrolní výbor 

Dokument bychom přejmenovali na “Zásady 

(principy, závazné principy) pro plánování 

(realizaci) mobility města Lysá nad Labem”, 

aby bylo jasné, k čemu a komu dokument 

konkrétně slouží.  

Akceptováno částečně. Nápisy upraveny dle 

námětu. 

Myslíme si, že by bylo dobré i dokument 

uspořádat tak, aby se zde nesetkávaly obecné 

principy a plány do budoucna s konkrétními 

požadavky pro budoucí projektanty 

“plánovaných” změn, a zároveň s naprosto 

konkrétními plány se jmény ulic – tedy 

vytvořit dva oddělené dokumenty.  

Vysvětleno. Vize a zásady jsou rozděleny do 

dvou kapitol již nyní. 

Tento dokument zahrnuje již spoustu dalších, 

zajisté pozitivních bodů a z tohoto důvodu 

máme za to, že by naopak jeho součástí měl 

být i časový plán, pokud by byla nalezená 

shoda napříč zájmovými skupinami 

(stranami) v Lysé.  

Vysvětleno. Vize je obecný cíl pro směřování 

dle bodu 4.1 metodiky zpracování PUMM. 

Časový plán se dle metodiky zpracovává až 

po schválení vize, jako další krok. 

V dokumentu nejsou zmíněny jakékoli 

priority, pokud se budeme bavit o jeho 

obecné části. Tady bychom, stejně jako 

v předchozím bodě nespoléhali na to, že to je 

nebo bude vizitkou jednotlivých stran a hnutí 

– vizitkou města jako takového naopak bude, 

pokud do logicky stanovených priorit nikdo 

nebude podle svých momentálních priorit 

zasahovat. 

Vzato na vědomí, vysvětleno. Stejné 

vysvětlení jako k předchozímu bodu. 

Cyklopruhy mají smysl, pokud zde mají 

cyklisté dostatek místa a přijdou do 

minimálního kontaktu s auty.  

Akceptováno. Již je zahrnuto. Cyklopruhy se 

zřizují tam, kde je to možné, v případech 

a způsobem podle TP 179 MD a ČSN 73 

6110. 

Ne všude je ale dostatek místa pro cyklisty 

a auta, proto mi omezení rychlosti na 30 km/h 

přijde jako konstruktivní (logické a okamžité) 

řešení, pokud tedy bude rychlost 

kontrolována a dodržována.  

Akceptováno. Již je zahrnuto. 

Nejsou v dokumentu zmíněny chodníky – 

naprosto zásadní věc. Staré dlaždice jsou jen 

začátek, přerušování chodníků travou i jejich 

absence věcí druhou.  

Akceptováno. Do zásad doplněn text „Město 

pečuje o schůdnost chodníků.“ 

Silnice ve městě jsou v katastrofálním stavu 

a nezáleží na tom, zda jsou v majetku obce 

nebo kraje.  

Akceptováno. Do zásad doplněn text „Město 

pečuje o sjízdnost komunikací.“ 

Silnice nejsou ani dobře čištěny – jednou 

nebo dvakrát do roka to zkrátka nestačí. 

Příkladem budiž nově opravený úsek na 

Akceptováno. Do zásad doplněn text „Město 

pečuje o čistotu komunikací.“ 
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Sojovické, která se již pod prachem a špínou 

opět ztrácí. 

U vlakové a autobusové dopravy chybí 

začlenění do PID, u automobilové dopravy 

obchvat a zcela chybí lodní doprava, 

turistická ta v letě funguje a plánovalo se 

nějaké trvalejší přístavistě 

Vysvětleno. Začlenění všech spojů veřejné 

dopravy do PID bylo dokončeno 25. 3. 2017, 

není třeba doplňovat. Obchvat záměrně není 

v materiálu jmenovitě uveden, protože jde 

o konkrétní opatření, které se skrývá pod 

bodem 6 vize o IAD. Lodní doprava je 

rekreační záležitost, z hlediska každodenní 

mobility nevýznamná. 

Výbor pro obchvat a majetek města 

Výbor konstatuje, že dokument tohoto typu 

město nepotřebuje. Pan Gregor uvedl, že by 

se mělo uvažovat o dopravním generelu. 

Vysvětleno. Dle informace p. Gregora věta 

první zápisu je názorem pouze 2 z celkových 

4 členů výboru. Zpracování a schválení vize 

mobility je krokem v postupu zpracování 

Plánu mobility, o jehož zpracování KD RM 

požádal předchozí starosta města, což je však 

s ohledem na kapacitní náročnost nereálné. 

Dopravní generel je podmnožinou 

v současnosti zpracovávaných plánů 

udržitelné městské mobility. 

Pokud by se dokument takového typu měl 

zpracovávat, tak výbor žádá, aby do něj byla 

zapracována jako hlavní priorita města 

v oblasti dopravy výstavba obchvatu města. 

Cílem výstavby obchvatu je oddělení transitní 

dopravy od dopravy místní a s tím související 

následné zlepšení kvality bydlení a stavu 

životního prostředí ve městě. 

Vysvětleno. Obchvat záměrně není 

v materiálu jmenovitě uveden, protože jde 

o konkrétní opatření, které se skrývá pod 

bodem 6 vize o IAD. Vyjmenování obchvatu 

jako jedné z priorit může být provedeno 

v dalším kroku dle metodiky pro zpracování 

plánu mobility, pokud plán mobility bude 

zpracován. 

Výbor dále zásadně nesouhlasí s omezením 

rychlosti dopravy ve městě na 30 km/h. 

Vzato na vědomí. Řada lokálních omezení 

rychlosti na 30 km/h již ve městě je 

vyznačena a každoročně přibývají další na 

žádost občanů. Rozpor s odsouhlasením vize 

v KD RM a se stanoviskem KV. 
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Vize a zásady mobility  

města Lysá nad Labem 
ve znění úprav dle vyjádření orgánů města – 3. 5. 2017 

 

Vize mobility města Lysá nad Labem:  

bezpečnost, přirozenost, přívětivost 

 

1. Cílem města je zajistit uživatelům města bezpečnost, přirozenost a přívětivost ulic a náměstí, tedy 

i „hlavního a vedlejšího dopravního prostoru“, který se v uličním prostoru nachází. 

2. Bezpečnost dopravy v uličním prostoru město utváří pomocí dopravního značení, dopravních zařízení 

a stavebních opatření.  

3. Přirozenost a přívětivost uličního prostoru z hlediska dopravy se zajišťuje tím, že trasy pro město nejméně 

zatěžující druhy dopravy – pěší a cyklo – vedou nejkratším směrem v celoměstském měřítku i v měřítku 

jednotlivých veřejných prostranství. Mobiliář – lavičky a cyklostojany – je použitelný a estetický. 

4. Vlaky jsou hlavním prostředkem osobní dopravy do Prahy, do měst na Labi a do ostatních krajů. 

U vlakového nádraží se nabízí dostatek parkování pro jízdní kola, bezpečného parkování pro dražší jízdní 

kola a parkování pro automobily železničních zákazníků. 

5. Autobusová doprava je, alespoň v severojižním směru s vyšší přepravní poptávkou, atraktivní alternativou 

k individuální automobilové dopravě. Autobusové zastávky jsou umístěny v místech koncentrované 

přepravní poptávky a poblíž nejdelších ulic odbočujících z trasy autobusové linky. Pro sociální skupiny 

nemající možnost používat automobil ani autobusy město zajišťuje bezbariérovou mikrobusovou dopravu. 

6. Individuální automobilová doprava (IAD) je vítána v rozsahu, který přiměřeně obtěžuje obyvatele města. 

Protože rozsáhlé čtvrti města s rodinnými domy (Byšičky, Dvorce, Hrabanov, Kačín, Litol, Mlíčník) jsou 

závislé na individuální dopravě, restrikce IAD jsou uplatněny v oblasti parkování v centru města tak, aby 

bylo možné krátce zaparkovat před obchody a aby obyvatelé a každodenní uživatelé města byli ochráněni 

před IAD související s nárazovými akcemi (výstaviště, dostihy). 

7. Nákladní doprava a zemědělská technika jsou směrovány takovými trasami, aby co nejméně obtěžovaly 

obytnou zástavbu a centrum města. 

 

Zásady pro plánování a realizaci mobility města Lysá nad Labem:  

celoplošnost a přiměřenost opatření 

 

1. Opatření pro řešení bezpečnosti, přirozenosti a přívětivosti jsou celoplošná. 

2. Na průtazích silnic II. a III. třídy jsou uplatněna opatření ke zklidnění průtahů podle TP 132 a 145 (ostrůvky, 

směrové šikany) a k zajištění bezpečnosti cyklodopravy podle TP 179 (cyklopiktokoridory, cyklopruhy).  

3. Na frekventovaných trasách pěší a cyklodopravy město soustředí opatření pro maximální bezpečnost na 

kříženích s trasami automobilové dopravy. Přechody pro chodce jsou situovány v místech přirozených 

frekventovaných pěších tras.  

4. Cyklodoprava je v zástavbě vedena bezpečně, odděleně od pěších, v hlavním dopravním prostoru v souladu 

s TP 179. Na hlavní městské třídě (Masarykova) a na průtahu silnice II/272 (Jedličkova, ČSA) jsou 

uplatněna opatření k zajištění bezpečnosti cyklodopravy ve vozovce. Ve všech ulicích je zabezpečen 

obousměrný průjezd cyklodopravy. 

5. Na obydlených ulicích kromě silnic II. a III. třídy je zpravidla vyznačena Zóna 30 km/h.  

6. Město pečuje o sjízdnost a čistotu komunikací a chodníků. 
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Mapa: Frekventované trasy nemotorové dopravy 

 
 

 


