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Zápis z  jednání operativní pracovní skupiny SUMP a GD k projektu: „Zpracování Plánu udržitelné městské 

mobility“  

Datum, čas, místo Počet přítomných členů Zúčastnění 

23. 01. 2019, 9:00 

Karlovy Vary 
26+2 viz prezenční listina 

1. Projednané záležitosti    

Předmětem jednání 11. jednání pracovní skupiny bylo prodiskutování došlých připomínek a zásadních témat v souvislosti s procesem SEA 

(Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) – varianty obchvatu města, mosty (Charkovský, Drahovický, Ostrovský), systémy parkování, 

cyklodoprava, terminály.  

Ing. Roháč zdůraznil, že v rámci dokumentu je lépe uvažovat o více variantách a zahrnout více řešení. V budoucnu lze se záměry pracovat a 

případně dále vyloučit ty, které nebudou dalšími studiemi potvrzeny. 

Podstatné připomínky, které byly diskutovány:  

1) Obchvat – střední x velký – měly by být zahrnuty obě varianty. 

2) Mosty – Charkovský most – měla by být brána v úvahu pouze plnohodnotné oboustranné napojení na průtah, záležitost by měly být 

diskutována s majiteli pozemku (Lordship). Výstavba nového mostu by měla být realizována ještě před rekonstrukcí Chebského mostu. 

Drahovický most – diskutovalo se, zda most připojit alespoň jednostranně či vůbec. 

Ostrovský most – arch. Richtr poznamenal, že most by měl považován za hlavní propojení na železnici. 

3) Terminály – diskutovalo se o variantě jednoho terminálu a jeho umístění nebo umístění více přestupních uzlů, s čímž by souvisela 

optimalizace MHD.  

4) Město by mělo být aktivnější směrem k stakeholderům a zahájit s nimi diskuzi.  

Ing. Roháč nabídl možnost uspořádat jednání s kolegy z Holandska, které by mohlo poskytnout jiný pohled na řešené problémy. Jednání by se 

mohlo uspořádat na přelomu března a dubna 2019 – nikdo nebyl proti této možnosti.  
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Z tohoto jednání byl pořízen audio záznam, který je společně s poslední prezentovanou verzí návrhové části uložen na stránce 

www.mmkv.cz/prihlasit. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Audio záznam (4 části) 

 

V Karlových Varech dne 23. 1. 2019        Zpracovala:  Ivana Síbrtová 

http://www.mmkv.cz/prihlasit

