
Workshop na téma: Zkušenosti s 1. generací SUMF/SUMP, 8. 10. 2019 
 

 

Program workshopu: 

 

10:45 - 11:00 Registrace účastníků 

11:00 - 11:10 Úvodní přivítání a zahájení představením cílů workshopu 

11:10 - 11:20 Představení účastníků a fáze zpracování SUMF/SUMP jednotlivých měst 

11:20 - 12:00 Moderovaná diskuze u kulatého stolu k připraveným otázkám - 1. část 

  

12:00 - 12:15 Coffee break 

 

12:15 - 12:50 Moderovaná diskuze u kulatého stolu k připraveným otázkám - 2. část 

12:50 - 13:00 Shrnutí workshopu - rekapitulace zásadních zjištění 

13:00 - 13:20 Závěrečné dotazy - co dosud nezaznělo 

                         Konec workshopu 

 

Workshop nabídne předání vlastních poznatků a výměnu zkušeností zástupců jednotlivých měst z 1. 

generace SUMF/SUMP. 

Účastníci mají možnost diskutování problémů v procesu SUMF/SUMP. V rámci diskuze u kulatého 

stolu se budou zjišťovat potřeby související s přípravou zadávací dokumentace a samotného 

zpracování dokumentu SUMF/SUMP. 

 

 

Otázky pro moderovanou diskuzi: 

Obecně k SUMF/SUMP 

• Jaký byl důvod pořízení SUMF/SUMP ve Vašem městě?  

• Kdo byl iniciátorem? V případě, že úředníci, měl politickou podporu?  

• Jaký odbor ve Vašem městě zpracovává SUMF/SUMP? Jaké odbory např. územního 

plánování, rozvoje města a další se aktivně zapojují do zpracování?  

• Jak dlouho zabrala příprava a zpracování dokumentu? 

• Jaké činnosti město zajišťovalo vlastními silami, na jaké poptávalo externí dodavatele? 

• V případě dotazů, potřeby konzultace, měli jste ve vašem městě možnost se obrátit na 

nějakého odborníka při zpracování SUMF/SUMP? 

• Jakým způsobem a proč jste zvolili/byly zvoleny výhledové horizonty a scénáře (modelované 

dopravním modelem) v dokumentu SUMP? 

Technická specifikace k Zadávací dokumentaci 

• Disponuje město dostatečnou personální a odbornou kapacitou na vytvoření technické 

specifikace? 

• Kdo ji ve Vašem městě připravoval? 

• Ukázalo se během zpracování SUMF/SUMP, že některé části SUMF/SUMP byly technickou 

specifikací nedostatečně pokryty? 



• V případě zpracování SUMF/SUMP nebo podobného dokumentu, nechali byste si technickou 

specifikaci opět zpracovat externím subjektem, nebo byste si po nasbírání zkušeností 

vypracovali zadání sami? 

 

Komunikační strategie a participace veřejnosti 

• Kdo ve Vašem městě zajistil zpracování Komunikační strategie a kdo ji naplňoval? 

• Zahrnovala Komunikační strategie dostatečně participační proces z Vašeho pohledu? 

• Jaké máte zkušenosti se zapojováním a spoluprací širší a odborné veřejnosti? 

• Je ve Vašem městě dlouhodobě nastavena participace veřejnosti? 

• V čem podle Vás spočívá problém v zapojování veřejnosti? 

 

Dopravní model 

• Je město vlastníkem dopravního modelu? Vlastní licenci, která městu umožní jeho další 

správu? 

• Má město proškoleného pracovníka, který může s dopravním modelem v případě potřeby 

pracovat? 

• Předpokládáte další využití modelu mimo SUMF/SUMP? Případně jak jej chcete dále 

využívat? 

Dopravní průzkumy 

• Jaký rozsah z hlediska území měli realizované průzkumy? Byly nad rámec územního rozsahu 

Vašeho města? 

• Z realizovaných průzkumů lze získat data i pro další využití. Využije je Vaše město k dalším 

účelům? Případně jakým? 

• Byly výstupy z dopravních průzkumů z Vašeho pohledu dostatečně srozumitelné a přínosné? 

 

Akční plán a implementace 

• Kdo je odpovědný za tvorbu a naplnění Akčního plánu? 

• Funguje při implementaci opatření mezioborové zapojení napříč úřady města (integrace 

opatření apod.)? 

• Podařilo se ve Vašem městě naplnit do Akčního plánu všechna opatření z Návrhové části 

SUMF/SUMP? Pro jaký výhledový horizont je Akční plán vytvořen? 

• Je Vaše město aktivní ve sběru dat a dalších průzkumů pro monitoring dopadů realizovaných 

opatření? 

Závěrem 

• Jakou pomoc byste uvítali při přípravě zadání a následném zpracování dokumentu? 

• Co by mohlo z Vašeho pohledu fungovat lépe? 

• Co bylo v rámci celého procesu (přípravy i zpracování) pro Vás přínosné? 

 
 


