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Plán udržitelné městské mobility – 6. díl 

Baterie nepatří 
do nepovolaných 
rukou ani do kontej-
nerů – jedná se 
o nebezpečný odpad!

Baterie je možno odevzdat: – ve školách v rámci  Recyklohraní
– na radnici u vstupu     z Hluboké ulice
– do červených kontejnerů– ve sběrných dvorech

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Zkušenosti se SUMPem
Dnes se podíváme na pozitivní 

příklady, jak plánování městské 
udržitelné dopravy řeší ve měs-
tech různých velikostí především 
v zahraničí. 

Protože příkladů ze zahraničí je k dis-
pozici mnoho, rozhodli jsme se rozdě-
lit zahraniční zkušenosti do dvou dílů. 
Vyražme tedy společně na cestu za 
prázdninovým poznáním. Předchozí 
díly našeho miniseriálu jsou k dohle-
dání na webu města v sekci doprava.

Lille, Francie – 
Budování vize

V Lille začal proces rozvoje plánu 
udržitelné městské mobility (Plan 
de Déplacements Urbains) už v 90. 
letech, kdy probíhala velká vlna akti-
vit na obnovu měst. 

Nový terminál TGV vytvořil pří-
ležitost ke zřízení zcela nové čtvrti 
zvané Euralille, která také slouží jako 
mezinárodní, národní, regionální a 
místní uzel veřejné dopravy. Pláno-
vači měli vizi města, které je ekono-
micky silné, s mezinárodní prestiží. 
Obnova veřejných prostranství, kte-
rým v současné době dominuje do-
prava, hraje důležitou roli ve vytvá-
ření atraktivního města. 

Jednou ze vznesených strategic-
kých otázek byla volba mezi dalším 
rozvojem sítě metra a pozemní ve-
řejné dopravy (autobusy a tramva-
je). Město se rozhodlo pro rozvoj 
pozemní dopravy jako prostředku 

k restrukturalizaci, přepracování a 
předefi nování veřejných prostran-
ství.

Eindhoven, 
Nizozemí – Plánování 

zainteresovaných stran 
a zapojení občanů 

Město Eindhoven realizovalo pro-
jekt s aktivní účastí veřejnosti s ná-
zvem „Maak‘t mee!“ (volně přelože-
no: Spolupracovat!). 

Kampaň byla vypracována a schvá-
lena radou města v roce 2008, reali-
zace probíhala v následujících dvou 
letech. Mezi hlavními strategickými 
cíly projektu bylo zlepšení interak-
tivního řízení a posílení aktivní účas-
ti občanů na tvorbě plánů a konkrét-
ních opatření v jednotlivých částech 
města, ve čtvrti a okolí. Eindhoven 
realizoval široký výzkum za účas-
ti občanů ve spolupráci s vysokými 
školami a dalšími institucemi. 

Výsledky výzkumu ukazují, že do-
šlo k nárůstu počtu občanů, kteří se 
více zapojili do fungování komunity 
v důsledku tohoto projektu. 

Gent, Belgie – 
Informování 
veřejnosti

V roce 2007 město Gent s pěti dal-
šími partnery zahájilo projekt pře-
stavby hlavního vlakového nádraží, 
Gent Sint-Pieters a přilehlého okolí 
na obrovskou zastavěnou plochu se 
smíšeným využitím a dobrým inter-
modálním spojením. 

Projekt takovéto velikosti vyžado-
val dobrou strategii komunikace s 
veřejností, aby občané všechny tyto 
práce vstřícně přijali. 

Výsledkem toho bylo, že vznikl stá-
lý informační bod s mapami, video-
klipy a 3D modelem, pravidelným 
zpravodajem pro místní obyvatele, 
události ve školách a “kavárny pro 
dialog s lidmi” s cílem dát lidem 
možnost podrobně se k projektu vy-
jádřit. 

Dvakrát ročně je k návštěvě stave-
niště přizvána veřejnost. Při těchto 
příležitostech je 400 až 800 lidí po-
zváno do malých skupin, aby viděli 
práci zblízka a dozvěděli se více in-
formací od projektových partnerů a 
inženýrů.

Cambridgeshire, Velká 
Británie – Cíle a směry

Třetí Místní dopravní plán hrabství 
Cambridgeshire pro období 2011 – 
2026 defi nuje indikátory a cíle, které 
slouží k monitorování postupu smě-
rem k dosažení cílů plánu. 

Vybrané indikátory refl ektují otáz-
ky, které jsou nejdůležitější pro oblast 
Cambridgeshire, současně umožňují 
i srovnání s dalšími místními úřady v 
zemi. Místní dopravní plán obsahuje 
ilustrace, které objasňují vazby mezi 
záměry, cíli a dlouhodobými směry. 

Národní cíle v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu z roku 2009 usi-
lovaly o snížení počtu usmrcených 
nebo vážně zraněných při silničních 
nehodách o 33 % do roku 2020. 

Odense, Dánsko – 
Komunikace se 

zainteresovanými 
stranami a s občany

Díky významnému úsilí komuni-
kovat svůj Plán dopravy a mobility 
směrem k občanům město Oden-
se konečně zvládlo uzavřít pro auta 
dvě hlavní cesty – což bylo předtím 
zastaveno kvůli obavám veřejnosti z 
vytlačené dopravy. 

V roce 2007 město zapojilo co nej-
širší okruh zainteresovaných stran 
(nejen místní obyvatele, ale i mnoho 
různých skupin z celého města).

Dle podkladů magistrátu 
zpracoval -lm-


