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1. Důvody pořízení  

Frýdek - Místek v současné době nemá zpracovaný ucelený strategický materiál, který by se věnoval 
dopravě jako celku a řešil by mobilitu ve městě komplexně ve vazbě na potřeby obyvatel, návštěvníků 
města, podnikatelské sféry a dalších subjektů, ale i spolupráce se zainteresovanými odbory magistrátu 
v rámci této problematiky. V současné době není nastavena koordinace územního a dopravního 
plánování včetně zapojení dalších aktérů, zabývajících se investiční politikou města, školstvím, 
sociální oblastí, životním prostředím atd. Plán udržitelné městské mobility (PUMM) řeší celkový 
plánovací rámec pro udržitelný rozvoj dopravního systému ve středně a dlouhodobém horizontu, je 
konzistentní se schváleným územním plánem, vychází z relevantních strategických dokumentů a snaží 
se identifikovat synergická, přiměřená, nákladově efektivní a dostupná dopravní řešení, která by vedla 
ke změně dopravního chování tak, aby se snížil počet cestujících individuální automobilovou 
dopravou a navýšil se počet cestujících udržitelnými druhy dopravy, tj. zajistit trvale udržitelný 
dopravní systém založený na nových principech plánování. Plán rovněž řeší zlepšení procesů, ať již 
komunikačních či schvalovacích mezi jednotlivými zainteresovanými odbory s cílem zvýšení kvality 
fungování organizace. 

Při vytváření marketingové komunikační strategie projektu je nutné si uvědomit, že marketing 
představuje ucelený systém řízení vztahů se „zákazníky“, kterými jsou na úrovni města jeho obyvatelé 
(včetně potenciálních), návštěvníci, podnikatelé a investoři. Tento systém řízení je tvořen několika 
fázemi od aktivního navázání vztahu se „zákazníky“ až po přizpůsobování měnícím se potřebám 
cílových skupin. Jedná se tedy o nikdy nekončící proces, kterému se musí průběžně přizpůsobovat i 
marketingová komunikační strategie, včetně marketingových cílů 

Komunikační strategie poskytuje rámec pro zprostředkování veškerých informací a o tom, jakým 
způsobem se bude měnit doprava a mobilita ve Frýdku - Místku. Zprostředkované informace budou 
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vycházet z podrobných analýz, které identifikují, jaké jsou potřeby v dopravě, jak dostupné jsou cíle 
cest, jaké jsou problémy s hlukem, čistotou ovzduší, nedostatkem pohybu atd. 

Komunikační strategie je vytvořena jak pro fázi zpracování PUMM, tak i pro celý životní cyklus 
dokumentu, jedná se o koncepci pro efektivní komunikaci s cílovými skupinami a naplnění tak 
základních cílů plánu. 

 

2. Cíl komunikační strategie 

Cílem komunikační strategie je nastavit rámec komunikace mezi jednotlivými subjekty vstupujícími 
do plánovacího procesu plánu udržitelné mobility. Vypracování a provedení Plánu udržitelné městské 
mobility Frýdku - Místku je založeno na integrovaném přístupu (horizontálním i vertikálním) 
s velkým podílem spolupráce, koordinace a konzultací. 

Cílem aktivity je informovat všechny dotčené subjekty o probíhajícím projektu a současně je zapojit 
do procesu plánování a řešení dopravních problémů města. Níže je popsána návaznost strategie 
propagace a prezentace přímo na projekt. 

Vzniklý plán zkoordinuje především územní a dopravní plánování, aby navržený dopravní systém 
zajistil dostupnost všem cílovým skupinám.  

Prvním krokem při tvorbě strategie propagace projektu PUMM je stanovení vize. Prostřednictvím vize 
je udáván směr žádoucího cílového stavu v určité oblasti. Má formu jednoduchého popisu a podoby, 
které chce město svojí strategií dosáhnout. Vize nemá pouze obecné využití, ale především praktické. 
Jedná se o motivační faktor, který pomáhá udávat jednotný směr k naplnění vize. Všechny realizované 
aktivity projektu by měly směřovat k naplnění vize. Vize města je rozvedena ve strategické části 
dokumentu. 

3. Vize plánu mobility 

Prvním krokem při tvorbě strategie propagace projektu PUMM Frýdku - Místku je stanovení vize. V 
případě, že zohledníme dosavadní strategické dokumenty města je největší ambicí  být městem, kde 
stojí za to žít. Na tuto vizi navazuje i vize PUMM. 

Frýdek-Místek místem, kde „stojí za to žít“   

Pod vizí  si musíme představit inovace, bezpečnost a multimodalitu dopravního chování obyvatel. 

Vize navazuje na vizi 2025 Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku - Místku. 

4. Krátkodobé cíle 

Hlavním krátkodobým cílem propagace projektu PUMM Frýdku - Místku je kvalitní informovanost 
všech cílových skupin o jeho průběhu, a jejich aktivní zapojení do něj. Za použití širokého spektra 
propagačních nástrojů je nutné zajistit komplexní informační servis pro partnery projektu i obyvatele 
města. 
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5. Dlouhodobé cíle 

Mezi dlouhodobé cíle propagace patří především osvěta mezi občany města v oblasti problematiky 
udržitelné městské mobility. V současnosti totiž není povědomí široké veřejnosti o tomto tématu příliš 
vysoké. Díky projektu PUMM by se však měla znalost problematiky výrazně zvýšit. Celkový přístup a 
náhled obyvatel k městské mobilitě by se tak měl výrazně pozitivním způsobem změnit ve směru 
aktivního využívání udržitelných druhů dopravy, tj. chůze, veřejné hromadné dopravy a kola.  

6. Komunikace s veřejností a zapojenými partnery 

Cílem komunikace se všemi zainteresovanými subjekty je zajistit průhlednost a zřetelnost aktivit 
projektu a získání jejich dostatečné důvěry, aby byly ochotny sdělit svůj názor, poskytovat zpětnou 
vazbu a podněty. Zaměření se na komunikaci je hlavním cílem Strategie propagace projektu – resp. 
propustnost informací směrem ke všem zapojeným subjektům. 

6.1. Vnitřní komunikace 

Vnitřní komunikace probíhá v uzavřených skupinách, jejich členy jsou decision makeři, tj. partneři s 
rozhodovací funkcí. Těmi jsou zástupci obcí, samospráv a státní správy vč. jejich organizací. 

6.2. Vnější komunikace 

Vnější komunikace je dostupná všem občanům, zejména obyvatelům města. Účelem je navázání 
spolupráce se všemi obyvateli, kteří se chtějí podílet na dialogu při zpracování dokumentace.  

7. Komunikační audit 

Ve stávajícím stavu je vnitřní komunikace mezi jednotlivými odbory magistrátu velmi dobrá. 
Jednotlivé informace jsou soustředěny na specializovaných odborech které spolu v případě potřeby 
komunikují. 

Organizační struktura magistrátu města vč. kompetencí jednotlivých odborů je dostupná i na 
internetových stránkách města. 

https://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/ 

Externí komunikace s veřejností probíhá zejména na webu města, měsíčníkem Zpravodaj RM 
periodický tisk územního samosprávného celku a v regionálních médiích. Zde jsou občané kvalitně 
informováni o krocích města, stavebních uzávěrách apod.  

8. Identifikace cílových skupin 

8.1. Vnitřní komunikace 

Zástupci města Frýdku - Místku dle organizační struktury města 

1. Vedení města a politici 
2. Odbor kanceláře primátora 
3. Odbor územního rozvoje a stavebního řádu 
4. Odbor dopravy a silničního hospodářství 
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5. Odbor investiční 
6. Odbor životního prostřední 
7. Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 
8. Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality 
9. Odbor správy obecního majetku 

Zástupci Moravskoslezského kraje 

10. MSK - Odbor dopravy 
11. MSK - Odbor životního prostředí 
12. Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS) 
13. SÚS MSK 

Zástupci státu, jeho složek a organizací 

14. Ministerstvo dopravy 
15. ŘSD ČR 
16. SŽDC  
17. Policie ČR DI 

ČSAD Frýdek - Místek (dopravce) 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Samosprávy okolních obcí 

Janovice, Baška, Palkovice, Hukvaldy, Fryčovice, Staříč, Sviadnov, Žabeň, Paskov, Řepiště, Sedliště, 
Bruzovice, Dobrá, Nošovice, Nižní Lhoty, Raškovice, Staré Město 

Velké firmy 

8.2. Vnější komunikace 

Občané města 

18. Děti 
19. Mládež 
20. Ekonomicky aktivní 
21. Senioři 

9. Komunikační nástroje 

Nejvhodnějším nástrojem komunikace jsou stávající fungující informační kanály, které využívá město 
Frýdek - Místek. Mezi tyto kanály lze jmenovat web www.frydekmistek.cz a měsíčník Zpravodaj RM. 

Mimo tyto informační kanály lze využít i venkovní reklamu (letáky v MHD, plakátovací plochy, 
reklamní plochy v nákupních centrech, CityLight vitríny, atd.).  

Webové stránky projektu www.mobilita-frydekmistek.cz slouží k prezentaci průběhu zpracování díla a 
jeho dílčích výstupů i k oboustranné komunikaci mezi obyvateli a zpracovateli. 

Využívány jsou také veřejná i neveřejná projednání v rámci jednotlivých částí zpracování díla. 
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9.1. Identifikace hlavních komunikačních nástrojů pro skupiny vnitřní 
komunikace 

Řídící výbor  

Členové Řídícího výboru vedou proces tvorby plánu mobility, předávají hlavní výstupy na jednání 
rady města a zastupitelstva města, které celý dokument v jeho konečné fázi schvaluje. Jeho zástupci 
jsou: 

 Karel Deutscher, náměstek primátor 

 Jakub Míček, náměstek primátora 

 Pavel Osina, vedoucí odboru územního rozvoje a stavebního řádu 

 Miroslav Hronovský, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

Vhodným formátem jsou osobní jednání realizačního týmu vedené formou diskusního fóra umožňující 
diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj 
umožňující prezentaci nejširšího spektra názorů. Současně je třeba vyzdvihnout jejich informativní 
charakter a přínos v podobě navazování nových a utužování stávajících sociálních struktur. 
Participantům je třeba předem vysvětlit, co mohou od své účasti očekávat, aby se předešlo jejich 
případnému zklamání a z toho plynoucí neochoty znovu se zúčastnit. 

Rada  města a zastupitelstvo města  

Jsou skupinou s rozhodující pravomocí. Schvalují PUMM, proto je nutností je informovat v průběhu 
celého procesu.  

Vhodným komunikačním kanálem je web projektu a emailová komunikace. Vhodné je realizovat 
workshop formou diskusního fóra po ukončení analytické části a v průběhu návrhové části. 

Cílem je zapojit politiky do plánovacího procesu a nastavit strategii dopravní politiky města. 

Odborná pracovní skupina - automobilová doprava 

Okruhy projednávané pracovní skupinou jsou řešení komunikací ve vazbě na automobilovou dopravu 
a koordinace parkování.  

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 
diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj 
umožňující prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční 
cestou emailem, datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 

 MM FM - Odbor územního rozvoje a stavebního řádu 
 MM FM - Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 MM FM - Odbor investiční 
 MM FM  -  Odbor životního prostřední 
 Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy 
 Správa silnic MSK  
 ŘSD Ostrava 
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
 Správa místních komunikací TS a.s. 
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 Zástupce zpracovatele 
 
Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

Odborná pracovní skupina - veřejná hromadná doprava 

Okruhy projednávané pracovní skupinou jsou zaměřeny na provoz veřejné hromadné dopravy a její 
infrastruktury. 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 
diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj 
umožňující prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční 
cestou emailem, datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 

 MM FM - Odbor územního rozvoje a stavebního řádu 
 MM FM - Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 MM FM - Odbor investiční 
 Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy 
 Dopravci (3ČSAD,ČSAD Vsetín) 
 SŽDC,  
 KODIS 
 Zástupce zpracovatele 

 
Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

Odborná pracovní skupina - nemotorová doprava 

Okruhy projednávané pracovní skupinou jsou rozvoj a údržba sítí cyklistické a pěší dopravy a jejich 
vybavení. 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 
diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj 
umožňující prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční 
cestou emailem, datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 

 MM FM - Odbor územního rozvoje a stavebního řádu 
 MM FM - Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 MM FM - Odbor investiční 
 MM FM - Odbor správy obecního majetku 
 Okresní Policie DI 
 Městská policie 
 Správa místních komunikací TS a.s. 
 MSK - Odbor dopravy (Elbl Václav vaclav.elbl@msk.cz nebo Ivo Muras, Částka) 
 Správa silnic MSK - vedoucí střediska 

 Zástupce zpracovatele 

Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

Partnerská pracovní skupina  

V rámci partnerské pracovní skupiny jsou oslovování zástupci okolních obcí, podnikatelé, významné 
firmy, školy, odborné komunity a spolky. 
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Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 
diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Jednání je vhodné provést minimálně 1x 
za projekt. Cílem je zejména zahrnutí místních aktivních skupin. 

9.2. Identifikace hlavních komunikačních nástrojů pro  skupiny vnější 
komunikace 

Vhodným nástrojem pro oslovení všech skupin zařazených do vnější komunikace jsou tisková média, 
zejména Zpravodaj RM. Vhodným nástrojem jsou také veřejná projednání vedená formou řízené 
diskuse s prezentací výsledků doplněná o diskusní fórum. 

Dalším užívaným nástrojem jsou venkovní výlepové plochy. 

Pro skupiny ekonomicky aktivních a mládeže je vhodným médiem web projektu www.mobilita-
frydekmistek.cz 

10. Jednotná vizuální prezentace projektu 

Pro zajištění jednotné vizualizace prezentace výstupů projektu je vytvořena šablona textového 
dokumentu ve formátu MS Word (.doc) s předefinovanými styly písma, nadpisy, záhlavím, zápatím a 
šablona prezentace ve formátu MS PowerPoint (.ppt)   

Bude zachována povinná publicita Operačního programu Zaměstnanost. 

11. Harmonogram přípravy SUMP 

Práce na plánu začaly 11.5.2018.  

Termíny byly nastaveny dle plánu následovně: 

 Koncept analýzy 11/2018 
 Finální verze analýzy 02/2019 
 Vize a strategie 05/2019 
 Koncept návrhu 06/2019 
 Finální verze návrhu 07/2019 
 Akční plán v rozpracovanosti 09/2019 
 Finální verze akčního plánu 10/2019 

Souběžně s plánem běžel projekt aktualizace modelu dopravy. 

Projednání analytické části s veřejností se uskutečnilo 22.5.2019. Projednání návrhů s veřejností se 
uskutečnilo 16.10.2019. 

Komunikace s veřejností probíhala také přes stránky mobilita-frydekmistek.cz, kde byly po celou dobu 
projektu zveřejňovány dílčí výstupy projektu. Současně byla zajištěna oboustranná komunikace mezi 
zpracovatelským týmem a veřejností v sekci Napište nám. Došlé připomínky jsou součástí vypořádání. 

V realizační fázi se předpokládá realizace navržených aktivit dle kompetencí.  

12. Vypořádání připomínek došlých přes web projektu 

Připomínky vypořádal zpracovatel PUMM po projednání v pracovních skupinách. 
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Připomínka J. Abrahámek z 19.12.2018 

Dobrý den, 

Reaguji na Váš článek ve „Zpravodaji Rady Města Frýdku-Místku“ číslo 22/2018 a předkládám 
následující podnět k plánu udržitelné městské mobility. 

Město Frýdek-Místek, jako jedno z mála měst v ČR má bezplatnou městskou a příměstskou dopravní 
obslužnost. K úplné spokojenosti však chybí školní autobusy, které by doplnily dopravní obslužnost a 
bezpečnost dětí školou povinné docházky. V autobuse by mohl být přítomen příslušník městské 
policie a to pro větší bezpečnost dětí během jejich přepravy bez rodičů, pro bezpečnost při nástupu 
nebo výstupu i pro zabezpečení, aby do autobusu, mimo děti školou povinných, nenastupovaly jiné 
osoby. 
Zabýval jsem se možnými trasami (trasou) pro obslužnost dětí školou povinných na trasách v místní 
části Místek. Autobus by mohl vyjíždět od Dětského domova na ulici Na hrázi (chodí každé ráno 
pěšky za každého počasí), pokračovat zastávkou na ulici Palkovické a dále do místecké části města, se 
zastávkami pro 7.ZŠ, 4.ZŠ, 8.ZŠ, 6.ZŠ a 3. ZŠ. 

V případě zpracování analýzy, rád poskytnu návrhy nebo se účastním veřejného projednávání. Budu 
rád když o termínu projednávání budu vyrozuměn. 

Myslím si, že zavedení školních autobusů by posílilo bezpečnost dětí školou povinných a celkově by 
ovlivnilo mobilitu v našem městě. 

Prosím o potvrzení převzetí návrhu. 

Vypořádání připomínky  J. Abrahámek z 19.12. 2018 

Dobrý den, Děkuji za návrh zřízení školních autobusů v Místku ze zastávky Místek, SOŠ do zastávek 
Místek, Frýdlantská (4.ZŠ), Místek, Domov seniorů (7.ZŠ), Místek 8. ZŠ, Místek, Poliklinika(6.ZŠ) a 
3.ZŠ. 
Školní spoj je zajištěn ze zastávky Místecký les vzdálené od dětského domova 300 m v 7:31 na ulici 
Frýdlantskou. Samostatné vedení školní linky není v návrhu uvažováno.  

Připomínka H. Štíhlová z 12.2.2019 

Dobrý den, myslím si, že do plánu městské mobility taky patří dopravní řešení na státní komunikaci 
I/48 v úseku mezi křižovatkou ulic Příborská / Bahno-Štandl a křižovatkou Příborská / Luční. 
Vzhledem k velké frekvenci dopravy na komunikaci I/48 je výjezd z boční ulice Pod Štandlem velice 
komplikovaný a velmi nebezpečný, jelikož je ve zmíněném úseku povolena rychlost 90km/h. Ulice 
Pod Štandlem je obslužnou komunikací pro mnoho obyvatel této nemalé místní části města Frýdek-
Místek. Dle mého názoru, by situaci vyřešilo omezení rychlosti ve výše definovaném silničním úseku 
silnice I/48 na úroveň rychlosti povolené v obci tj. 50 km/h, a to v obou směrech. Děkuji a prosím o 
odpověď. 

Vypořádání připomínky  H. Štíhlová z 12.2. 2019 

Dobrý den, Stanovení dopravního značení na silnicích I. třídy je v kompetenci kraje. V rámci PUMM 
vzneseme připomínku k organizaci dopravy v křižovatce Pod Štandlem x Příborská. Případně je 
vhodné vyhodnotit rozhledové pole a kapacitu křižovatky dle dovolené rychlosti na hlavní. 
Problematiku budeme řešit na schůzce pracovní skupiny s MSK. 

Konečné řešení předpokládáme odvedením tranzitu po dostavbě obchvatu.  
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Připomínka J. Kubela ze 13.2.2019 

Dobrý den, 

domnívám se, že by bylo vhodné zabývat se ve Vašem plánu i problematikou nízkoemisních zon. 
Zejména po dobudování obchvatu města, který má už konečně zelenou, je na místě se touto 
problematikou komplexně zabývat včetně programu budování záchytných parkovišť. Řešit 
problematiku záchytných parkovišť napojených na veřejnou dopravu jsem navrhoval odboru dopravy 
magistrátu již před třemi léty v souvislosti s neudržitelnou situací v parkování v okolí městských 
center Místku a Frýdku. Zatím ne příliš úspěšně. 

Vypořádání připomínky  J. Kubela ze 13.2.2019 

Dobrý den, 

Problematikou nízkoemisních zón se budeme zabývat. PUMM obsahuje studii proveditelnosti NEZ. V 
případě, že toto opatření bude schváleno, bude Frýdek Místek první v republice, který ho zavede. O 
zavedení NEZ rozhodují orgány města. Obdobně, záchytná parkoviště mají svůj smysl pouze v 
případě, kdy nelze v cíli z objektivních důvodů zaparkovat. Ve Frýdku Místku tato situace není 
prozatím tak kritická. Je mít na paměti, že docházková vzdálenost je dostatečná v okruhu 300 – 400 m. 
V případě užití systému P+R je prodloužení jízdní doby odhadováno na min. 15 minut (parkování, 
čekání na spoj, jízdní doba, docházka ze zastávky). 

Připomínka J. Wystryrk ze 14.2.2019 

Bylo by vhodné revitalizovat komunikace (chodníky a přístupové cesty k domům) na Sídlišti. Jedná se 
o ulice Habrová, Javorová, Topolová, Na Kopci a Nad Mostárnou. K některým vchodům neexistuje 
přístupová komunikace o bezbarierovosti nemluvě. 

Vypořádání připomínky J. Wystryrk ze 14.2.2019 

Předmětné ulice jsou slepými ulicemi na sídlišti lokality Nad Lipinou. Vzhledem k množství problémů 
na pěší síti je navrženo řešit nejkritičtější bariéry prioritně na základě požadavků veřejnosti a to i 
mimo stavby na základní síti. 

Připomínka R. Koval z 19.2.2019 

Dobrý den, 

V současné době rozmachu cyklistiky ve městě i všeobecně, jsem zklamán, že nebyla vybudována 
cyklostezka na rekonstruované silnici od ulic J.Opletala směrem k nemocnici a Frýdeckému náměstí. 
Cesta na kole z Místku do Fýdku je problematická a nebezpečná. Cyklostezka kolem Hlavní třídy to 
neřeší, končí u křižovatky „Rubikovka“. Dále na Frýdecké náměstí a k nemocnici nevede a projetí 
rušné Rubikovky je nebezpečné a nepříjemné. To samé po Revoluční od bazénu. Rušná dvouproudá 
silnice je nebezpečná, řidiči zde jezdí 80 km/h. Mohl zde být alespoň pás pro cyklisty! Dále křižovatka 
u Magistrátu -od Kauflandu projetí dvou pruhů do levého odbočovacího a po projetí křižovatky 
napojení do pravého pruhu na Bruzovské je pro cyklisty pomalu tragické! Vedení města sice 
proklamuje rozvoj cyklostezek, ale skutečnost je jiná. 

Druhá připomínka se týká ulice Husovy. Je obtížné vyjet z ulic Jeronýmova a Mánesova. Zažil jsem 
zde několik dopravních nehod. Neustále zaparkovaná vozidla u kraje Husovy ulice zabraňují výhledu 
při výjezdu z vedlejších ulic. Ve všední dny je zde veliký ruch, jsou zde umístěny 3 školy! Každý den 
zde prochází stovky dětí. Navrhuji kolem křižovatek znatelně vyznačit zákaz zastavení a zřídit 
jednosměrnou silnici od křižovatek Jeronýmova x Husova po Katastrální úřad x Husova. 
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Děkuji 

Vypořádání připomínky  R. Koval z 19.2.2019 

Jmenované ulice J. Opletala, Revoluční a T.G. Masaryka jsou silně zatížené automobilovou dopravou 
a jízda na kole je na nich nevhodná až nebezpečná. V rámci koncepce budeme usilovat o zajištění 
průjezdnosti cyklistů městem. 

V rámci opatření Bezpečně na kole navrhujeme provést studii snížení počtu pruhů na ulici J. Opletala 
ve směru z Frýdku do Místku tj. dolů a rozšířením přidruženého prostoru s realizací stezky pro pěší a 
cyklisty. 
Řešení parkování vozidel v lokalitě ulice Husova je nedostatečné, proto vznikají problémy s nelegálně 
stojícími vozidly v křižovatkách. Problematiku je nutné řešit Městskou policií, parkování v 
křižovatkách je zakázáno obecnou úpravou. Konkrétní zjednosměrnění ulic v obslužných částech sítě 
je pod rozlišovací schopnost strategie. Díky za relevantní podněty.  

Připomínka B. Paseka z 20.2.2019 

Dobrý den,  

reaguji na Váš článek ve Zpravodaji Rady města 03/2019. Bydlíme v pečovatelském domě na Sadové 
ul.č.604. Bydlí tady mnoho imobilních invalidních občanů a vyhrazené parkoviště před domem má 
nedostatečnou kapacitu pro parkování obyvatel pečovatelských domů, zvláště po snížení parkovacích 
míst na 10. Toto parkoviště využívají i řidiči z okolních domů a mnoho dalších, kteří přijedou, 
vytáhnou parkovací kartu z přihrádky, vloží za okno a odejdou. Městská policie v tom neudělá nic, 
protože auto je označené. Bylo by vhodné zjistit kolik invalidních nájemníků má nárok na parkovací 
místo a počet míst navýšit, nebo učinit nějaké opatření, aby na označeném parkovišti před domem 
mohli parkovat hlavně invalidé bydlící v domě s pečovatelskou službou, jak tomu bylo dřív. 

Vypořádání připomínky  B. Paseka z 20.2.2019 

Problematika parkování u domova seniorů byla projednána pracovní skupinou. Rozšiřování 
parkovacích stání nebylo doporučeno. Alternativou je zřízení spolusdílení vozidel mezi bydlícími 
domova pro seniory. 

Připomínka A. Válková z 21.2.2019 

Je třeba vyřešit parkování pro obyvatele domu č.690 na Anenské ulici, ve kterém bydlím.Přijedu domů 
a jezdím půl hodiny sem tam jako blázen a hledám místo k zaparkování. 

Mám nervy na dranc!Zvláště, když mám v autě staré rodiče nebo vnoučata. 
Navrhovala bych vybudování záchytných parkovišť pro auta, která přijíždějí do města a jejich pasažéři 
by se dopravili na místo MHD. Tím by vzniklo více parkovacích míst pro obyvatele Frýdku-Místku. 
Situace s parkováním je kritická a myslím, že tento problém by se měl neprodleně řešit. 

Vypořádání připomínky  A. Válková z 21.2.2019 

Dobrý den, 

Kapacita parkovacích stání na Anenské je asi poloviční oproti optimálnímu stavu. Tato nedostatečnost 
je dána historií vzniku vysokopodlažních sídlišť a překotným nárůstem automobilizace v posledních 
25 letech. Průzkumy prokázaly, že odstavování vozidel ve Frýdku Místku je velkým problémem. Ve 
městě chybí dnes cca 3 tis. odstavných míst. To je důsledek nelegálního stání v masivní míře. 
Dostavba parkovacích míst všude není ve finančních možnostech města. Volné kapacity v jednotkách 
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míst jsou např. v ulici Riegrova. Aktuálně řeší město regulaci parkování sníženou kapacitou 
bezplatných ploch. Alternativy jsou navrženy v rámci opatření zajištění parkovacích míst rezidentů. 

Připomínka P. Hrnčiřík z 27.2.2019 

Dobrý den, 

předkládám návrh na vybudování pěší/cyklo lávky přes Ostravici z Lískovce do Žabně. 

Jedná se o vybudování lávky z Lískovce do Žabně přes řeku Ostravici v místě stávajícího potrubí nebo 
nedaleko od něj včetně napojení na cyklostezku a místní komunikaci. 

V současnosti tvoří řeka Ostravice bariéru dopravního spojení mezi Lískovcem a Paskovem/Žabní. Na 
straně Paskova a Žabně vede podél řeky Ostravice cyklostezka. Možností přechodu nebo přejezdu přes 
řeku je most v Paskově u nádraží a most v Lískovci u nádraží. Tyto mosty jsou vzdáleny od sebe cca 5 
km. Přes oba mosty je velký provoz automobilů a současně cyklistů. 

Nová lávka by byla přibližně uprostřed mezi stávajícími mosty. Spojila by cyklistickou stezku č. 59 s 
Lískovcem a tedy i stezkou Frýdecký okruh a stezkou č. 6005. Umožnila by obyvatelům Lískovce i 
dalších obcí pěší nebo cyklistické spojení s Paskovem a Žabní, kde sídlí hodně firem (např. Lenzing 
Biocel Paskov, Elektroservis,…) a umožnila tak rychlejší a bezpečnější spojení do a ze zaměstnání. 
Současně by umožnila cykloturistům od Ostravy napojení na stávající cyklostezky např. směrem na 
přehradu Žermanice. Lávka by přispěla k oddělení provozu cyklistů a automobilů, rozšířila by 
cyklistické spojení Lískovce s Frýdkem-Místkem, je předpokladem pro další rozšíření cyklostezek. 

V současnosti je zde potrubí s manipulační lávkou. Za zvážení tedy stojí provedení lávky podobné 
jako nedaleko v Ostravě – Hrabové na stejném úseku řeky Ostravice cca 7 km po proudu. Zde byla 
lávka postavena na stávajícím produktovodu firmy Lenzing Biocel Paskov z peněz měst Ostrava a 
Vratimov. 

Vypořádání připomínky P. Hrnčiřík z 27.2.2019 

Dobrý den, Díky za připomínku. Město Frýdek Místek nemá dostatečně vyřešenu síť vnitroměstských 
cyklistických stezek. Ty se rozvíjeli v minulosti zejména za rekreačním účelem. Lávka mezi 
Lískovcem a Žabní by zkrátila dojezdový čas ze 30 na 10 minut. Což je zajímavá úspora. Aktuálně 
jsou navrženy prioritně dořešení vnitroměstské dopravy. Doporučuji lávku doplnit do koncepce v 
aktualizaci. 

Připomínka J. Bartošová z 10.3.2019 

Dobrý den, 

prosím o řešení parkování v křižovatce na ulici J. Opletala a ul. Hálkova u Shäfer school. Studenti zde 
parkují kolmo přímo v křižovatce. Pokud jedete z ul. Pionýrů přes Hálkovu a chcete odbočit na J. 
Opletala, brání vám auta ve výhledu. Vjíždíte do křižovatky v protisměru naslepo, protože ve vašem 
pruhu parkují kolmo auta a vy nevíte, jestli někdo vjíždí do křižovatky za zatáčkou. Stačilo by 
namalovat na silnici žlutou čáru nebo řádně poučit řidiče, že v křižovatce se kolmo neparkuje. 
Možnosti k parkování jsou dostatečné na parkovišti u Penny Marketu vzdáleném minutu chůze. 

Také se podělím se zkušeností, se kterou máme my obyvatelé z J.Opletala na straně bývalého Slezanu 
bohaté zkušenosti. Opět se jedná o cestu z ul. Pionýrů na Hálkovu. Na křižovatce svítí zelená pro směr 
doprava na most, ale my jedoucí rovně máme červenou. 90% řidičů (nepřeháním) na mě troubí, 
ačkoliv mám pro směr rovně červenou. Většina z nich totiž odbočuje a nechápou, proč já stojím. 
Myslím si, že by se všem ulevilo, kdyby se pro směr rovně využíval pruh dosud sloužící pouze pro 
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směr vlevo. Křižovatka je tak jako tak mimoúrovňová. Nebo tam postavte policistu, za pokuty za 
bezdůvodné troubení řidičů, budete v balíku. 

Vypořádání připomínky J. Bartošová z 10.3.2019 

Parkování v křižovatce je zakázáno obecnou úpravou, navrhujeme obrátit se na Městskou policii. 

Připomínka J. Najdek z 25.3.2019 

Dobrý den. Do plánu městské mobility by možná stálo za úvahu zrychlit dopravu na ulici 8.pěšího 
pluku a to tím,že by se mohlo zavést šikmé parkování a tím snadnější najetí a vyjetí do a z 
parkovacího místa. Dále zlepšit průjezdnost ulic v zástavbě rodinných domů tak,aby každý majitel si 
na svém pozemku vytvořil zapuštěné stání pro své vozidlo a tím vyloučil někdy vznikajícím kolisním 
situacím. S pozdravem Najdek 

Vypořádání připomínky J. Najdek z 25.3.2019 

Ulice 8. pěšího pluku je zklidněnou komunikací s kolmým stáním. Vzhledem k blízkosti centra Místku 
je navrženo rozšíření zóny placeného stání na celou ulici. Tím bude poptávka regulována. 

Připomínka M. Doležal z 22.4.2019 

Úvodem bych chtěl bych říct, že městu, kterému se podaří uskutečnit něco zásadního v boji s morem 
dnešní doby – automobilismem – se určitě dostane velké pozornosti. A osobně si myslím, že Frýdek-
Místek má celkem dobrou startovní pozici, aby se zde něco zásadního uskutečnit podařilo. 

Důvodů je dle mého názoru několik. Jednak naše město zabírá celkem malý prostor, obyvatel však 
máme hodně (mnoho sídlišť). Máme řadu širokých ulic, na kterých je dost místa pro všechny – 
chodce, cyklisty i auta. Máme MHD zdarma. A hlavně, je zde velká šance díky obchvatu zcela 
předělat Hlavní třídu – udělat z ní prvotřídní páteř města.  

Aby se provoz aut ve městě omezil, bylo by třeba dle mého názoru provést několik kroků: 

1) Vybudovat co nejprovázanější síť cyklostezek přes celé město. Síť musí být bezpečná. Jak jsem 
psal, místa máme dost, mnohde by stačilo ubrat pruh autům a přenechat ho cyklistům a chodcům. 
Cyklostezky jsou u nás dlouhodobě zanedbány. Současná situace je v našem městě pro cyklisty velmi 
špatná. 

2) Zajistit perfektně fungující, moderní MHD. Máme sice MHD zdarma, ale jako celek má naše MHD 
řadu nedostatků. Věřím tomu, že si je toho radnice vědoma a snažila se vybudováním městského 
dopravního podniku situaci řešit. Tato snaha však byla dle mého názoru velmi nešťastná. Byla 
vykopána válečná sekera mezi radnici a ČSAD a zakopat ji bude složité. Co mi tedy na naší MHD 
vadí, co bych zlepšil? 

A) Dopravní prostředky MHD musí být zcela „nepřehlédnutelné“, musí mít jednotné (výrazné) 
barevné provedení. Situace se lepší, ale není to tak dávno, co u nás byl každý autobus jiný. 

B) Zastávky musí být „dořešeny“, musí být bezpečné, jasně rozeznatelné. Měly by být vyřešeny 
moderně, aby v nich našla zalíbení mládež, o kterou tady jde především. Pokud si mladí na veřejnou 
dopravu zvyknou, nebudou potřebovat auta jako my. Dostatek pohodlného sezení a čistota by byly 
samozřejmostí. Jako odstrašující příklad bych uvedl zastávku MHD téměř pod okny magistrátu. 
Přitom řešení by bylo dle mého názoru jednoduché – místa je tam dost. 

C) Autobusů musí být víc a musí jezdit častěji. 
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3) Až by se uskutečnily kroky 1) a 2), stálo by za to zvážit vyloučení aut z některých lokalit, 
vybudování záchytných parkovišť, zpomalení provozu v některých místech. 

Vše by to samozřejmě stálo nemalé peníze, ale dle mého názoru by z toho nakonec měli prospěch 
téměř všichni, nikoliv pouze malá skupinka obyvatel, jako u jiných velkých investic. 

A na závěr trochu sci-fi. Kdysi se mně můj malý syn zeptal, proč není ve F-M metro. Neměl jsem 
problém, vysvětlit mu, proč by to u nás nebylo vhodné. Syn se však nedal a zeptal se mně, proč tedy 
nemáme alespoň tramvaj. Tady už byla odpověď trochu složitější. Povídali jsme si o tom a tak trochu 
snili … a představovali jsme si, jak uhání tramvaj (existují už i na baterie) po Hlavní třídě a veze nás 
až na Olešnou. 

Vypořádání připomínky M. Doležal z 22.4.2019 

Dobrý den, Frýdek Místek je svou kapacitní dopravní sítí specifické město. Přenos 50 tis. vozidel za 
den na komunikaci uvnitř města je problémem. Proto je budován ochvat města. Na základě modelu 
dopravy a prognózy dopravy lze říci, že snížení intenzit dopravy neumožní udělat z Hlavní třídy 
bulvár. Automobilová doprava zde bude zřejmě stále významná.  

1, V plánu mobility jsme se zaměřili na návrh vybudování základní sítě cyklistických tras spojujících 
celé město. Město si vybralo k realizaci kombinovaný scénář, ke stávající podpoře MHD by měla 
přibýt zejména podpora cyklistů a pěších. 

2A,Jednotné barevné schéma vozidel MHD je navrženo v rámci opatření Budování pozitivní image 
udržitelné dopravy. 
2B,Zlepšení zastávek MHD a příměstské dopravy je řešeno opatřením Zlepšení zastávek VHD/MHD, 
kde se počítá také s výstavbou přístřešků a zajištěním bezbariérové úpravy. 

2C,S posílením MHD se v současné době nepočítá. Dotace do tarifu se v akčním plánu předpokládá 
690 mil Kč za 5 let. 

3, Uzavírání ulic pro osobní vozidla v současné době není navrhováno. Základní síť cyklistů a pěších 
je nutné upravit vč. úprav ulice Bruzovské a Ostravské. Restrikce automobilové dopravy je 
předpokládána rozšířením zóny placeného stání v Místku. Po dostavbě těchto priorit a po dostavbě 
obchvatu je možné v rámci aktualizace PUMM navrhovat další kroky k regulaci automobilové 
dopravy. 

4,Tramvaj na Oleškou není v návrzích. Tramvaj je velkokapacitní dopravní prostředek, který se hodí 
pro přepravu velkých objemů cestujících v hustě obydlené zástavbě. Vedení tramvaje do lokalit se 
sezónní poptávkou je nehospodárné. Aktuálně jsou v návrzích podporovány elektrobusy. 

Připomínka J. Kajzar ze dne 26.4.2019 

Dobrý den, studie by měla reflektovat a zapracovat několik zásadních procesů v městské dopravě F-M, 
které již probíhají nebo jsou plánovány v nejbližší budoucnosti. Jednak budoucí trasy obchvatu a jejich 
smysluplné napojení. Dále výsledky územních studií zpracovaných v rámci Memoranda o spolupráci 
se Slezanem, konkrétně ÚS1 a ÚS2, které řeší i dopravní napojení průmyslových areálů Slezanu na 
stávající dopravní systém. US2 navíc navrhuje unikátní val dopravně spojující Jižní svahy přes trať s 
územím Faunaparku. A nakonec dopady avízované SŽDC po výstavbě 2 koleje, kdy hrozí, že téměř 
všechny přechody a přejezdy nebudou propustné díky zvýšené frekvenci vlaků. V důsledku toho byly 
v návrzích řešení minulé hlavní architektky města i v ÚS1 nové trasy hlavní komunikace, po zrušení 
hlavního přejezdu,např. kolem Centrumu přes viadukt na ul.Staroměstskou. Na konec by studie měla 
také navrhnout řešení stávajícího průtahu, jeho zklidnění a humanizaci na klasickou městskou třídu 
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bez podchodů a jiných zábran. Věřím, že všechny podklady Vám byly městem poskytnuty, protože se 
jedná o důležitou studii, která může pomoci řešit dnes zcela katastrofální stav městské dopravy. 

Vypořádání připomínky J. Kajzar ze dne 26.4.2019 

Dobrý den, Trasy obchvatů jsou v návrhu reflektovány pod opatřením Odvedení tranzitu. Návrhy US1 
a US 2 jsou reflektovány zejména přeložkou ulice Na Poříčí v rámci modernizace trati SŽDC. 
Zklidnění průtahu mimo omezení nákladní dopravy není navrhováno vzhledem k vysokým intenzitám 
dopravy i po výstavbě dálnice. Zklidnění dopravy resp. snížení počtu pruhů je plánováno na ulici 
Bruzovské a Ostravské, kde jsou intenzity dopravy i pro výhled v intenzitách vhodných pro 
dvoupruhovou komunikaci. Dnes jsou to čtyřpruhy. Úprava bude mít kladný vliv zejména na 
průchodnost chodců. Všechny zmiňované podklady jsme měli k dispozici.  

Připomínka J. Schenk ze 16.10.2019 

U cyklostezek se píše, že je v podstatě dobudován směr na Beskydy, ale ona končí u kasáren v Místku-
Bahno a chybí protažení cyklostezky přes Kunčičky u Bašky, Pržno a napojení do Frýdlantu a pak 
také chybí napojení z Nové Dědiny do Ostravice, až pak se dá hovořit o souvislé cyklostezce FM – 
Beskydy. 

Vypořádání připomínky J. Schenk ze 16.10.2019 

Dobrý den, Cyklostezka je naplánována podél Ostravice směr Baška po silnici II/477. Prakticky celá 
naplánovaná trasa leží již v katastru Bašky. 

13. Vypořádání připomínek došlých mailem 

Připomínky vypořádal zpracovatel PUMM po projednání v pracovních skupinách. 

Připomínka J Fojtů ze dne 12.1.2019 

Železnice 

Podporovat zatrolejování a zdvojkolejnění tratě do Ostravy a Frýdlantu. Vybudování nových zastávek 
„Frýdek – Slezská“ na trati do Českého Těšína a „Frýdek – zámek“ na trati do Ostravy. Také podpořit 
obec Baška při budování zastávky „Baška – centrum“ 

Přechody pro chodce 

Naprosto zoufalý stav. 

Jen namátkou – není možné přejít po přechodu (protože takový přechod prostě není) k 
 nádraží 

 nemocnici 
 Frýdě 

 Polárce (zde sice něco jako přechod je, ale úplně mimo) 

 Janáčkova - Příborská 

Pak jsou tady přechody, které jsou nevhodně umístěné, namátkou 
 od sídliště Slezská k Albertu 

 od Revoluční ke Kauflandu 

 před magistrátem 
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o toto je vůbec zajímavý přechod, jednak špatně umístěný, protože spousta licí přijede 
MHD a chce do města, případně na autobus na druhé straně ulice a proto stejně 
přebíhají mimo přechod 

o ale hlavně - ráno ho možná hlídají městští strážníci, ale odpoledne si tu chodci 
přecházejí úplně volně a způsobují ucpávání křižovatky u magistrátu, přitom by 
stačilo umístění semaforu, ideálně s časomírou kdy „skočí zelená“ 

Parkování 

Parkování je samozřejmě problém všude. Ale to co předvedlo vedení města na Slezské je ostudné. 
Opravený park znovu částečně rozkopali, ale místo, aby parkovacích míst přibylo, tak jich ubylo a 
přibyly žluté čáry a tedy i pokuty za špatné parkování. Když už někdo schválil a umožnil tento 
paskvil, alespoň částečně by mohlo pomoci zjednosměrnění některých ulic a umožnění příčného stání 
místo podélného. 

MHD 

Myslím si, že je celkem vedlejší, zda MHD bude provozovat město nebo ČSAD (které to myslím 
zvládá spolehlivě), ale vybudování nového přestupního terminálu před nádražím by se mi líbilo. 
Ideálně s využitím skladištní budovy před nádražím a současně s tím s vybudováním velkého 
záchytného parkoviště na druhé straně kolejí, když už je podchod pod nádražím (velmi rozumně) 
průchozí. 

Lepší provázanost MHD s vlaky by také jistě nebyla na škodu. 

Automobilová doprava 

Do zprovoznění obchvatu asi neřešitelný problém. Možná by někde pomohl kruhový objezd místo 
semaforů, ale náklady na vybudování by nejspíš dalece převýšily dosažený efekt. 

 

Cyklistika 

Lepší propojení stávajících cyklotras a mnohde by bylo načase uvažovat o rozšíření, nebo ještě lépe 
oddělení cyklistů a chodců, případně bruslařů (Olešná, směr Paskov). 

Vypořádání připomínky J. Fojtů ze dne 12.1.2019 

K  železnici: V rámci opatření Rekonstrukce žel. trati je podporována rekonstrukce, zdvojkolejnění a 
elektrizace trati 323 ve 2 etapách. Jedná se o projekt SŽDC ve fázi investičního záměru. 

K přechodům: V rámci analýz bylo provedeno rozsáhlé šetření základních pěších tras. Návrh na tato 
zjištění reaguje. Podrobnosti jsou ve výkresové příloze návrhů. 

Parkování: Odstavování vozidel v sídlištích ve Frýdku Místku je závažný problém. Prakticky v celém 
městě neexistují volné parkovací kapacity. Aktuálně chybí asi 3000 parkovacích míst. Toto je dáno 
vybraným scénářem ovlivnění dopravní poptávky kapacitou bezplatného odstavování vozidel. 

MHD: Posílení funkce přestupního uzlu před nádražím je navrženo. 

IAD: Návrh úpravy komunikací byl proveden na základě zjištěných i modelovaných intenzit dopravy 
a to včetně křižovatek. 

Cyklistika: Návrh doplnění cyklistické sítě ve městě obsahuje 15 km úprav. Tím by mělo být zajištěno 
propojení sítě navzájem.  

Připomínka K. Janová ze dne 12.3.2019 
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Dobrý den, 

dovoluji si zaslat pár stručných připomínek k Plánu udržitelné mobility ve F-M: 
1. Frýdecké náměstí by rozhodně nemělo být využíváno jako parkoviště, snižuje to jeho 

atraktivitu – historické náměstí by mělo sloužit jiným účelům. Stálo by zde za zvážení i 
využití dopravní značky omezující vjezd na náměstí. 

2. Pokud mají někdy ve městě přibývat parkovací místa, rozhodně by to měla být parkoviště 
podzemní, příp. patrové parkovací domy, nikoli nové vyasfaltované plochy na úkor zeleně. 
Také při stavbě nových nákupních center by měla být parkoviště zásadně pouze podzemní 
(navíc tato centra není vhodné stavět přímo ve městě – zvyšují dopravní zátěž). 

3. Velmi frekventovaný hlavní průtah městem (ul. Hlavní) je nepříjemným znečišťujícím a 
hlavně hlučným prvkem v našem městě, zejména z estakády se hluk nese daleko, ideální by 
bylo vybudování protihlukového tunelu, jako mají např. v Hradci Králové 
(https://www.casopisstavebnictvi.cz/konstrukce-protihlukoveho-tunelu-na-mestskem-okruhu-
v-hradci-kralove_A2106_I29). 

4. Na těchto místech výrazně chybí přechody pro chodce:  
 49.6809417N, 18.3510806E 
 49.6807819N, 18.3504583E 
 49.6797564N, 18.3695086E 

5. MHD zdarma je výborná věc, některé linky by však mohly jezdit častěji, aby byly zajímavé i 
pro občany využívající k přepravě po městě především vlastní auto.  

Vypořádání připomínky K. Janová ze dne 12.3.2019 

1, Frýdecké náměstí je zařazeno do zóny zpoplatněného stání. Změny se nepředpokládají. 

2,Řešení parkování je finančně dostupné parkováním na terénu nebo lehkými etážovými 
parkovacími domy. Podzemní parkoviště není finančně řešitelné. 

3, Snížení hladiny hluku je řešeno odvedením tranzitní dopravy. 
 4, 49.6809417N, 18.3510806E - v zatáčce je budování přechodů pro chodce nevhodné 
 49.6807819N, 18.3504583E - je navržena úprava místa pro přecházení 
 49.6797564N, 18.3695086E - V místě je navržen přechod pro chodce 

5, posílení linek MHD se nepředpokládá. Dotace do tarifu je naplánována na 690 mil. Kč v rámci 
akčního plánu. 

Připomínka M. Chlapeka ze dne 12.2.2019 
Dobrý den, 

přesto, že vím, že všechny tyhle koncepce, strategie, programy a politiky s různými přívlastky 
většinou nemají žádný vliv na činnost veřejné správy (maximálně se použijí jako podpora pro 
protlačení dotace na nějaký projekt; snad jedině vyjma územního plánu), tak jsem sepsal pár návrhů a 
připomínek k připravovanému „Plánu udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku“. 

1,Nerozšiřovat kapacitu parkovišť ani nezkapacitňovat silnice. 

Tato opatření akorát zatraktivňují automobilovou dopravu a jdou tedy přímo proti „udržitelné 
mobilitě“. Nikoliv ekonomická situace občanů ale nedostatek parkování je to, co drží počet aut na 
uzdě a odrazuje lidi koupit si 2. nebo 3. auto do rodiny. V opačném případě se nebude jednat o „plán 
udržitelné mobility“ ale o „plán rozvoje automobilové dopravy“. 

2,Přestavět Hlavní třídu jako kompenzaci za výstavbu obchvatu 

„Brutalistní“ obchvat, který bude akorát další bariérou v prostupnosti příměstské krajiny pro občany, 
by bylo dobré kompenzovat zcela novým urbanistickým pojetím dnešní Hlavní třídy, tzn. zbořit 
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estakádu z které se šíří hluk široko daleko a vytvořit uliční bulvár z Místku do Frýdku s přemostěním 
řeky, s max. dvouproudou silnicí s omezenou rychlostí a s cyklostezskou bezpečně izolovanou 
zeleným pásem, prostě tak, aby to byla opravdu „Hlavní třída“ (pozn.: miliardy vynaložené na obchvat 
taky nikomu nepřijdou divné, přitom naprostá většina obyvatel FM žádný úbytek aut ve svém okolí 
vůbec nezaznamená, zvýšení prostupnosti města obchvatem naopak automobilovou dopravu dále 
zatraktivní, přičemž ta nově indukovaná auta nebudou parkovat na dálnici ale zase uvnitř města a 
v přilehlých obcích). 

3, Motivovat lidi využívat hromadnou dopravu 

Dopravu po městě, kterou občané nemohou nebo nechtějí realizovat pěšky nebo na kole, je potřeba 
převést z aut do hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že lidé se dobrovolně nevzdají svého pohodlí 
(=auta), lze toho dosáhnout pouze výrazným znevýhodněním automobilů samozřejmě při současném 
nabídnutí alternativního způsobu dopravy, který musí být výrazně rychlejší, pohodlnější a levnější než 
jízda autem. 

4, MHD zdarma je správné opatření, ale bylo by potřeba, aby MHD dokázala konkurovat autům i co 
se týče rychlosti – chápu, že asi ve snaze ušetřit je omezen počet autobusových linek, ty však aby 
obsloužily všechny zastávky musí mít velmi dlouhou trasu a jízda z A do B se pak natahuje třeba na 
30 minut i na relativně malém území. Tyto „poznávací zájezdy po městě“ pak lidi od jízdy autobusem 
odradí. Zrychlení spojů by prospěly i vyhrazené pruhy pro autobusy před křižovatkami. 

5, Ekonomicky výrazněji znevýhodnit automobilovou dopravu proti hromadné dopravě. Např. omezit 
bezplatné parkování, zavést poplatek za parkování na sídlištích mimo rezidenty apod. (ideálně mýtný 
systém na všechny třídy silnic – to ale není v kompetenci městské samosprávy), přičemž poplatky by 
měly v ideálním případě zahrnovat veškeré externality spojené s užíváním auta (tj. vliv na zdraví a 
životní prostředí, ekonomické náklady na opravy a údržbu silnic). Je to férový přístup ve smyslu – 
chcete z vlastní pohodlnosti jezdit autem=OK, nezakazujeme vám to, ale zaplaťte si za to, standardní 
poskytovanou veřejnou službou je hromadná doprava, auta jsou váš dobrovolný nadstandard, na který 
vám nemají veřejné rozpočty přispívat (příspěvek je formou obrovských investic do výstavby a údržby 
infrastruktury, vztah veřejné rozpočty vs. podíl uživatele silnice na financování dopravní infrastruktury 
je velmi nerovný). 

6, V souvislosti s plánovaným zdvoukolejněním železniční trati z Ostravy (a snad i s elektrifikací) se 
naskýtá možnost vytvořit další železniční zastávky na trati, které by odbouraly nutnost přestupu 
z vlaku na MHD, což dnes lidi odrazuje jezdit vlakem. Využívaná by byla zastávka ve Frýdku pod 
Zámeckým vrchem cca 1 km od nádraží (v místě kde je sportovní zázemí města s Polárkou, Tj. 
Slezanem, plánovaným skatepark, OC Frýda, pěší dostupnost Frýdecké památkové zóny, v plánu je 
Faunapark). 

7, Stanovit doporučení pro územní plán 

Např. pravidlo, že výstavba nových obchodních domů (supermarkety apod.) je přípustná jen s 
parkovištěm v podzemí (stanovit to jako podmínku využití plochy v ÚP). 

8, Nespoléhat na elektromobily 

Plán „udržitelné mobility“ by hlavně neměl spoléhat na to, že řešení v budoucnu přinesou 
elektromobily nebo vozy s alternativním pohonem. Ty totiž řeší pouze některé environmentální 
problémy (částečně ovzduší – ovšem pouze emise z motoru, nikoliv z brzd, z otěru pneumatik 
a resuzpenzi prašnosti na silnici, a částečně hluk - opět pouze hluk motoru, nikoliv valivý hluk 
pneumatik nebo aerodynamický hluk). Z hlediska urbanistických bariér ve městě nebude moc velký 
rozdíl mezi elektromobilem a konvenčním autem. 

9, Pro začátek by bylo dobré nedělat vůbec nic (to myslím vážně, s trochou nadsázky) 
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Pokud samospráva nemá politickou odvahu začít se skutečnou regulací a s restrikcí automobilů 
(samozřejmě způsobem, který je v jejich kompetenci – např. zpoplatňování parkovacích stání, 
rezidenční zóny, dopravní značení omezující rychlost nebo vjezd, výstavba parkovacích domů na 
okrajích města, nízkoemisní zóny, regulace při smogu apod.), tak z hlediska „udržitelné mobility“ je 
nejjednodušší v tuto chvíli nedělat pro motoristy vůbec nic (už jen za to bych samosprávu pochválil, 
tentokrát bez nadsázky). Prostě nestavět žádné parkoviště, nezkapacitňovat silniční infrastrukturu. Je 
to nejlevnější, nestojí to žádnou práci a hlavně to v souladu s připravovaným plánem nepřispěje 
k neudržitelnému rozvoji mobility. 

10, Vím, že připomínky veřejnosti při přípravě těchto dokumentů většinou nemají žádnou velkou 
váhu, zvláště pokud se nejedná o většinový názor společnosti. Ale chci tím dát zpracovatelům a 
samosprávě města (jejíž zástupci se předpokládám na přípravě plánu podílí) najevo, že existuje i 
skupina občanů (tedy i potenciálních voličů), která problém městské mobility vnímá trochu jinak než 
jen jako „tady se nedá nikde zaparkovat“. 

Vypořádání připomínky M. Chlapeka ze dne 12.2.2019 

1, Aktuálně je navrženo v rámci opatření Zajištění parkovacích míst rezidentů omezení ilegálního stání 
v obytných souborech. Aktuálně chybí 3000 parkovacích míst resp. tato vozidla parkují denně 
nelegálně. Rezidentní zóny jsou městem podporovány ve střednědobém horizontu. Současně je vůle 
dále prověřit a jednat o zavedení pilotního projektu rezidentních zón na vybraném sídlišti. Aktuálně je 
v rámci opatření připravováno vymístění dodávek z lokality Růžový pahorek. 

2, Rekonstrukce Hlavní třídy na dvoupruhovou komunikaci bude zřejmě v budoucnu neřešitelná. 
Obchvat dostatečně nesníží intenzity dopravy. Snížení počtu pruhů je navrženo v ulicích Bruzovská a 
Ostravská, kde to je reálné již dnes. 

3, MHD je všude mimo metra a míst s výraznými  kolonami vždy minimálně polovinu pomalejší. 
Dosažení tohoto cíle je obtížně realizovatelné.  

4, MHD je dopravou přepravující velké objemy lidí, kdy rychlost je v kontrastu s dostupností. Počet 
zastávek zvyšuje počet uživatelů, ale snižuje rychlost. 

5, Rozšíření zpoplatnění pro osobní vozidla je navrženo na ulici 8. pěšího pluku. 

6, Po projednání se SŽDC se v rámci modernizace s novými zastávkami vlaku ve Frýdku Místku 
nepočítá. 

7, Územní plán je pořizován dle zákona a má zajistit udržitelný rozvoj.  

8, Město si zvolilo ve strategii kombinovaný scénář, proto je navržena celá řada opatření pro podporu 
pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy. Podpora elektromobility je pouze jedním z opatření. 

9, Aktivní politika udržitelné dopravy je vhodnějším přístupem než nedělat nic. Zejména se jedná o 
snižování kapacity úseků ulic Bruzovské a Ostravské, které pomohou snížit závažnou nehodovost 
chodců zde. 

10,Všechny připomínky byly zapracovány nebo vypořádány. 

Připomínky Ondřej Zdvomky připomínka z 11.6.2019 

1) 80% lidí bydlí v bytech – je to pozitivní věc? Mi připadá, že ano 

2) 70% chodí pěšky pro všechny cesty – to bych si interpretoval tak, že je F-M město krátkých 
vzdáleností, kde lze dojít všude dobře pěšky, zajímalo by mě porovnání s ostatními srovnatelnými 
městy, jestli máte 
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3) Cesta do práce je hlavně autem – má to vazbu na nějaké další informace z dotazníků, třeba, že tu je 
většina živnostníků nebo auto potřebují? 

4) Na Úřad se jezdí bez aut, jenom jaký je rozdíl mezi autobus a mhd? 

5) Celkově jsem vyčetl, že 55% lidí nikdy nejede na kole 

6) Pochopil jsem správně, že dnešní intenzita dopravy na Hlavní třídě je 35 000 aut? Z roku 2016? 

7) Je možné v rámci plánu mobility uvažovat o změně zatřízení této a dalších komunikací do nižšího 
stupně nebo je to bláhové? 

8) Je možné v rámci plánu uvažovat o zmenšení kapacit některých křižovatek ve městě? 

Silné stránky SWOT 

9) Nemyslím si, že stav chodníků je silná stránka, spíše naopak, upravené chodníky jsou v rámci 
větších sídelních celků, v obou centrech, nicméně v přechodových zónách jsou jednak ve špatném 
technickém stavu a špatně propojené 

10) To samé platí pro regulaci parkování, ve městě chybí časově omezené parkování v centru, u 
polikliniky,… 

11)Také MHD zdarma, ale to je spíše k takovému principu, a je možná, že to svůj význam má 

Slabé stránky SWOT 

13) Šířkové uspořádání komunikací – co se tím myslí? Absence pruhů pro cyklisty a pěší nebo pro 
automobily? 

14) Průtah městem – myslím si, že v budoucnu se může ukázat, že průtah městem velmi pomůže 
dopravě, po odklonění těžké nákladní dopravy, a bude sloužit jako jednoduchá spojnice. To samé platí 
i o ostatních velkých komunikacích, a dopravním roštu obecně, který je trochu nezávislý na pěších 
trasách a hodně „mimoúrovňový“. Pěší doprava se tak může míjet s automobilovou, což je opačný 
názor k dnešnímu trendu „bulvarizace“, ale stojí za zvážení, jestli mimo úrovňovost naopak 
nepodpořit 

Příležitosti SWOT 

15) Propojování jednotlivých módů dopravy – příležitostí je vybudování uzlu, kde bude možné 
dopravu vlakem, autem a autobusem dobře vyměnit za vnitřní městkou dopravu na kole, pěšky, tedy 
takový holandský uzlový bod. To platí i pro rekreaci. Výhodou pak je i jak jste zmiňoval, že není F-M 
v situaci, kdy by mělo smysl budovat odstavná parkoviště na okraji města. 

16) Dobudování cyklo dopravy – příležitost je asi zejména vnitřní síť cyklostezek, která neexistuje. 
Pokud chce cyklista mít nějakou výhodu z toho, že jede na kole, musí neustále porušovat předpis, a 
měnit chodník za vozovku a nopak. 

17) Zlepšení kvality ovzduší mi spíše připadá jako důsledek, ne příležitost 

18) Sdílená doprava – myslí se mimo vnitřní zónu anebo ve vnitřní zóně? 

Hrozby SWOT 

19) Kapacity komunikací – to znamená, že hrozba je zvětšení anebo zmenšení kapacity? 

Vize 

20) Vize by měla znít „Město, kde se dá žít“, protože, motto Město, kde stojí za to žít, je mottem 
Bohumína :))). Také by mohla znít, město, kde se dá chodit i jezdit. Myslím, že prioritou by měla být 
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pěší doprava, která je velmi výhodná, poté veřejná hromadná a poté cyklistická. Vize pěší by měla být 
„kdekoli bezpečně do 15 minut“, vize hromadné dopravy by měla být kompletní změna vozového 
parku na bezemisní vozidal, a vizí cyklistické části vybudování cyklistického „metra“, základní tkáně 
pro bezpečnou cyklistickou dopravu. 

Další body prezentace 

21) Vylidňování věžáků – je nám známo proč k tomu dochází? jestli je to prostě proto, že lidi nechtějí 
bydlet vysoko, nebo je tam hluk, nebo tam nejsou výtahy atd? 

22) Je v plánu mobility zmíněn záměr zákazu vjezdu kamionů do některých částí města? A je možné 
jej realizovat? 

Vypořádání připomínek O. Zdvomky z 11.6.2019 

1) Ano, lidé v bytech ve městech jsou hlediska dopravního chování nejudržitelnější, pokud se to tak dá 
nazvat.  

2) Pěší doprava hraje ve Frýdku Místku důležitou roli zejména v rámci jednotlivých částí města. 

3) Preference na osobní vozidlo pro cesty do práce je sledovatelná ve více městech. Tento trend se 
prohlubuje. 

4) Autobusem je myšlen linkový příměstská autobus. MHD je městská doprava. Vzhledem k faktu, že 
oboje zajišťuje z velké části 3ČSAD může být rozdíl málo patrný.  

5) Reálně vždy kolo nevyužívá nějaká část populace. 

6) Dle celostátního sčítání ŘSD je intenzita na Hlavní třídě 35 tis. vozidel za den. Dle průzkumů 
provedených jen ve Frýdku Místku je to 51 tis. vozidel za 24 hodin. Tento rozdíl je podstatný. 
Předpokládáme, že sčítání ŘSD  je chybné. 

7) Změna zatřízení je navržena s vazbou na dobudování nadřazené dopravní sítě. 

8) Se snížením kapacity křižovatek se neuvažuje. Navrženo je snížení kapacity úseků. 

Silné stránky SWOT 

9) I přes množství závad je většina sítě vyhovující. 

10) Na ulici 8. pěšího pluku je navrženo rozšíření zóny zpoplatnění parkování. Silnou stránkou 
myslíme zejména regulaci v centru Frýdku a  Místku.  

11)MHD zdarma je významnou silnou stránkou. 

Slabé stránky SWOT 

13) Čtyřpruhové komunikace jsou bariérou v území a to je nutné řešit. 

14) Křižovatky na základní síti jsou vesměs vyhovující. Navrženy k úpravě jsou křižovatky "na které 
není tak vidět". 

Příležitosti SWOT 

15) Bez komentáře. 

16) Návrh dobudování cyklistické sítě je jednou z priorit návrhů. 

17) Jedná se o příležitost, jelikož toto jsme schopni ovlivnit pouze částečně. Částečně se jedná o vnější 
vlivy. 
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18) Sdílená doprava je příležitostí, kterou přinášení nové technologie. Dnes Bikesharing, v budoucnu 
možná větší rozvoj sdílení vozidel. 

Hrozby SWOT 

19) Vysoké kapacity komunikací jsou hrozbou z hlediska zátěže na životní prostřední a bariérou. 

Vize 

20) Připomínka byla zapracována. Vize byla upravena. 

Další body prezentace 

21) Problém s vylidňováním vysokopodlažní zástavby je zřejmě v synergii několika nevhodných 
podmínek pro život: nedostatek soukromí, nedostatek bezpečnosti (dětí), nedostatek klidu (hluk), 
nedostatek pakování, estetika prostředí, problém se psy a trávou. Naopak nejlépe je možné hodnotit 
dostupnost služeb, veřejné hromadné dopravy, pěší dostupnost, dostupnost cyklistické dorpavy.  

22) Ano. Po dostavbě obchvatu předpokládáme jeho realizaci. 

Připomínky O. Zdvomky připomínka z 29.10.2019 

1) Je možné kapacitně zmenšit křižovatky Revoluční x Bruzovská, 17. Listopadu x Ostravská, 
Frýdlantská x Janáčkova, Revoluční x Lískovecká, Beskydská x Příborská? 

2) V plánu zůstaly úsek rychlostní silnice v rámci města, a to úsek Beskydské a Hlavní třídy od 
Rubikovy křižovatky. nebylo by lepší je zařadit do jiné třídy? 

3) Hodily by se mi ve městě parkovací místa neplacené, ale časově omezené. Jsou nevýhodné nebo 
proč s nimi plán nepočítá? 

4) Cyklostezka nevede po obou stranách hlavní třídy, a po obou stranách řeky. Já sám plánuji tyto 
cyklostezky projekčně připravovat, proto mě zajímá jestli byl v plánu nějaký praktický důvod, kromě 
časového horizontu plánu… 

5) Plán navrhuje hodně míst pro přecházení ale minimum přechodů, je opravdu místo pro přecházení 
výhodnější? Protože na místě pro přecházení je stále upřednostněna auta pře chodci – což nedává 
smysl 

6) Nemělo by se v plánu objevit i kde bude zakázán vjezd kamionům a dalším vozidlům nad 3,5 tuny? 
Na Hlavní třídu, Nádražní, atd. 

7) Podpora v akčním plánu by měl být vyjádřena hlavně bytovým domům. 

Vypořádání připomínky O. Zdvomky připomínka z 29.10.2019 

1) Toto není předmětem návrhu. Snížení kapacit by mělo dopad na prodloužení kolon. 

2) Dle modelu dopravy zde bude stále 40 tis. vozidel. Proto se přikláníme k názoru ponechat tuto 
komunikaci ve stavu. Snížení pruhů je navrženo na ulici Bruzovské a Ostravské. Uvažovat se dá o 
snížení počtu pruhů na J. Opletala ve směru do Místku. 

3) V rámci plánu je navrženo zpoplatnění 8. pěšího pluku. 

4) Je navrženo věnovat se propojení města základní sítí cyklistických tras místo  výstavbě cyklostezky 
podél druhé strany řeky. 

5) Přechody pro chodce a místa pro přecházení se navrhují dle ČSN 736110. 

6) V plánu je zákaz vjezdu vozidel nad 12 t. 
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7) Funkční plochy bydlení jsou v kompetenci územního plánu. 

14. Zápisy z veřejných projednání 

Veřejné projednání analytické části a strategie 

I. Seznam přítomných účastníků 

Seznam přítomných viz prezenční listina. 

 
II. Témata k projednání 

1) Analytická část 
2) Vize 
3) Koncept opatření 

 
III. Průběh jednání 

Ad 1) Zpracovatel představil prezentaci k analytické části ( ta je k dispozici ke stažení na webu 
projektu široké veřejnosti) Prezentace trvala cca 45 minut.  

Ad 2) Po prezentaci proběhla diskuse veřejnosti, kdy zpracovatel PUMM a členové řídícího výboru 
odpovídaly na položené otázky. Případné připomínky jsou obsahem tohoto zápisu a budou 
vypořádány. 

Ad 3) Po diskusi mohli účastníci veřejného projednání z řad veřejnosti zvolit své preference 
jednotlivých druhů dopravy (automobilová, veřejná hromadná, cyklistická, pěší a parkování) 
vhozením až 4 hlasovacích lístků (hlasovací lístek - 250 tis. plánovacích korun). Výsledky indikativní 
ankety jsou součástí analytické části a bude k nim přihlédnuto v návrhu. 

Tabulka 1 Vypořádání připomínek projednání analytické části a strategie 

Připomínka Vypořádání 

Prověřit křižovatku Sadová – Mučedníků pro 
odbočení vlevo. 

Bude prověřeno, v případě nevhodné geometrie 
bude zařazeno do návrhu. 

Městská část Lískovec požaduje výstavbu 
cyklostezky. 

V rámci PUMM budou navrženy cyklostezky.   

Osadní výbor Lískovec by měl uvolnit peníze cca 
50 tis. Kč na studii.  

Proč je uvažováno s přesunem autobusového 
nádraží? 

Je komplikovaný příjezd i odjezd. Možností je 
řešit příjezd přes výtopnu ČD. Dle vyjádření ČD 
z minulosti toto není podporováno. Dnes je 
nádraží v majetku SŽDC.  Přesun točny ČD je 
odhadován na 50 mil. Kč. Přesun autobusového 
nádraží bude souviset s výběrem nového 
dopravce v průběhu roku 2020. Jedna 
z podmínek soutěže na dopravce MHD v případě 
smlouvy na 10 let je poskytnutí zázemí. Vychází 
to z multikriteriální analýzy.  

Kdy se plánováno dokončení obchvatu? Prosinec 2021. 

Bude uvažováno s radikálním přetrasováním 
MHD? 

Každý rok je prováděné připomínkové řízení 
k MHD. V posledních letech neevidujeme 
připomínky ke změně linkového vedení MHD. 
Město plánuje provedení modelu městské 
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hromadné dopravy. 

Je možné zastupitelům poskytnout analýzu v 
tištěné formě? 

Zastupitelé budou informováni na webu projektu. 
Zpracovatel je připraven v rámci návrhu 
komunikovat se zastupiteli. Tisk je možné 
provést na městě z pdf. 

 

Je pracováno s dopravní poptávkou 
bikesharingu? 

Analýza dle Rekol bude zveřejněna v podobě 
článku na webu projekt. Současně je uvažováno 
s využitím dat REKOL při návrhu. 

Jak lze podporovat carsharing? Je možné vyhradit parkovací místa pro sdílená 
vozidla.  

Je řešená doprava na Ostravu v rámci první etapy 
obchvatu? 

Doprava je uvažována po okružní křižovatce na 
Frýdlantské. Napojení bylo škrtnuto p. ministrem 
Bártou.  

Je v rámci analýzy uvažováno s dopravním 
chováním skupin obyvatel? 

Analýza dopravního chování na základě šetření v 
domácnostech je v samostatné části analýzy 
dostupná na webu projektu. 

 

Může být změna managementu mobility součástí 
návrhu PUMM.    
 

Ano. Na základě připomínky doplníme do 
opatření  tzv. "Managera mobility", který by měl 
v budoucnu pokračovat v realizační fázi PUMM.  

Bude stavět město parkovací domy? Je to jedna z možností, jak se postavit k řešení 
parkování. 

Uvažuje se s výstavbou P+R? P+R dobře funguje v místech s bezplatnou MHD 
a v místech a tam, kde nelze zaparkovat. V 
současné době nejsou problémy s parkováním ve 
Frýdku - Místku tak velké, jako např. v Brně 
nebo Praze. 
 

Můžete dát úsekové měření místo retardérů? Na základě připomínky doplníme do opatření 
"Měření rychlosti" do cíle Inovace.  

U škol je problém s vysazováním dění. Na základě připomínky doplníme do opatření 
"K+R u škol" do cíle Místo pro život.  

Aut je více a bude více. Dle analýzy počet vozidel stále roste tempem cca 
3,5% ročně. Nicméně stupeň automobilizace v 
sídlištích je ve srovnání s ČR podprůměrný.   

Budu se moci ve stáří pohybovat po Frýdku - 
Místku na kolečkové židli? 

Možnost pohybu na kolečkové židli je zajištěna 
dle základních bezbariérových tras viz výkres 
pěší dopravy. 

Mám problém s konkrétním neprovedeným 
parkovacím místem. 

Problém konkrétního neprovedení parkovacích 
míst je mimo rozlišovací schopnost tohoto 
strategického dokumentu.  
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Veřejné projednání návrhové části 

I. Seznam přítomných účastníků 

Seznam přítomných + prezenční listina. 
II. Témata k projednání 

1) Vize 
2) Scénáře 
3) Prognóza 
4) Cíle a Opatření 
5) Aktivity ve formě map 
6) Synergie 

 
III. Průběh jednání 

Ad 1) Zpracovatel představil prezentaci k návrhové části (ta je k dispozici ke stažení na webu projektu 
široké veřejnosti) Prezentace trvala cca 45 minut. V rámci návrhů byla představena vize. K tomuto 
nebylo připomínek. 

Ad 2) Scénáře byly představeny ve formě tabulky s předpokládanou dělbou přepravní práce. Navržen 
byl scénář trend, nemotorový scénář, scénář podpory VHD a kombinovaný scénář. Byl navržen 
kombinovaný scénář. K tomuto proběhla diskuse. Veřejnost souhlasí s pokračováním návrhu ve formě 
kombinovaného scénáře. Dělba práce byla diskutována. Bylo vysvětleno, že scénáře představují cíl, ke 
kterému je nutné se ubírat. Pro jeho naplnění jsou navrženy opatření a aktivity.   

Ad 3) Prognóza byla představena ve formě modelu dopravy, který byl zpracován v samostatné 
dokumentaci a je podkladem. Bylo řečeno, že model je proveden prioritně pro potřeby posouzení 
dopravních staveb a pro potřeby řešení pěší a cyklistické dopravy. Prognóza vychází z příslušných TP. 
Její metodika je tedy odlišná od metodiky volby scénářů. 

Ad 4) Opatření byla pro přehlednost ke spojení s aktivitami seřazena dle dopravních módů. Jejich 
barva určuje příslušnost k předmětnému cíli. K tomuto nebylo dalších připomínek. 

Ad 5 a 6) Aktivity byly pro přehlednost diskutovány ve formě map jednotlivých druhů dopravy. 
Synergii a kompatibilitu návrhů mezi jednotlivými druhy dopravy garantuje zpracovatel. 
 

Tabulka 2 Vypořádání připomínek návrhové části 

Připomínka Vypořádání 

Připomínka pro využití produktovodu pro řešení 
cyklistů z Lískovce k cyklostezce.  
 

Osadní výbor Lískovec by měl uvolnit peníze cca 
50 tis. Kč na studii. V rámci návrhů není s lávkou 
vzhledem k prioritám a nutnosti průchodu 
územím NATURA v návrhu uvažováno. Vhodné 
je posoudit stavbu z hlediska dopadů na ŽP a 
v rámci aktualizace zvážit zařazení stavby  do 
návrhů. 

Nad Černou cestou, nevyhovující šířkové 
parametry komunikace pro provoz cyklistické a 
nákladní dopravy ke skládce.  

Problematika nákladní dopravy je řešena ve stavu 
zákazem nákladních nad 3,5 t (u zastávky zast 
rest. U lesa). Na rozšíření vozovky nejsou 
vhodné pozemky. 

Václavovice – Lískovec je plánováno zákaz 
vjezdu nákladní dopravy. 

Václavovice – FM (II/473) už zákaz je. Plánuje 
se zákaz na Vratimov – Lískovec – FM (II/477). 
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O víkendu jede málo nízkopodlažních spojů. 
Problém je na lince č. 3.  

Situace bude řešena nákupen nových 
nízkopodlažních autobusů v rámci obměny 
vozového parku. 

Bude uvažováno s radikálním přetrasováním 
MHD? 

Každý rok je prováděné připomínkové řízení 
k MHD. V posledních letech neevidujeme 
připomínky ke změně linkového vedení MHD. 
Město plánuje provedení modelu městské 
hromadné dopravy. 

Problém je dostupnost lokality Olešná pro osoby 
na vozíku.  

Toto je řešeno návrhem mostů přes plánovanou 
dálnici. Po dobu výstavby bude dostupnost 
omezena dle podmínek na staveništi. 
 

Výtahy do podchodů jsou poruchové.  
 

Servis výtahů v podchodech je prováděn v rámci 
běžné údržby. Toto je pod rozlišovací schopnost 
strategie. 

Kdy bude zřízeno senior taxi.  Senior taxi je součástí opatření. Aktuálně je 
problematika ve fázi veřejné soutěže. Do soutěže 
se zatím nikdo nepřihlásil. 

 

Problém cyklostezky podél Lískovecké.  
 

Podél Lískovecké je navržen pohyb cyklistů 
povětšinou úpravou organizace dopravy 
povolením smíšené stezky na chodníku 
s drobnými stavebními úpravami. 

 

 

15. Zápisy projednání řídící skupiny a pracovních skupin 

Zápis ze vstupního jednání  10.5. 2018 

Dopravními zónami pro potřeby průzkumu dopravního chování v domácnostech se myslí kódování  
1 Frýdek  
2Místek  
3Lískovec  
4Zelenkovice - Lysůvky  
5Chlebovice  
6Skalice  
7Panské Nové Dvory  
8Sviadnov  
9Staré město.  
V zónách bude zajištěn počet respondentů poměrově dle počtu osob základního vzorku.  
V dotazníku budou změněny možnosti v otázce Charakter Bydliště z trvalé/přechodné na byt/rodinný 
dům.  
Po projednání budou do vzorku zahrnuty také osoby ve věku 0-15 let a osoby,které necestovaly tak, 
aby mohly být výsledky vztaženy na základní souboir, všech obyvatel FM.  
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Průzkum bude probíhat v období 15.5. - 20.6. Rozhodným dnem je jakýkoli pracovní den.  
Pro potřeby zpracovnání připraví objednatel strategické dokumenty, studie, DUR a DSP 
nerealizovaných staveb za období od roku 2008. Starší dokumenty budou do dokumentace zahrnuty 
dle domluvy.  
Další schůzka se předpokládá v červnu. 

Zápis projednání řídící skupiny dne 8.11.2018 

I. Seznam přítomných účastníků 
Seznam přítomných dle prezenční listiny. 
II. Témata k projednání 
1) Dotazníkové šetření dopravního chování v domácnostech 
2) Vyhodnocení dostupných podkladů 
3) Analýza po jednotlivých módech dopravy 
4) Průzkum odstavování vozidel ve vysokopodlažní zástavbě 
5) Další postup 

 
III. Průběh jednání 
Ad 1) Zpracovatel předložil vyhotovené dotazníkové šetření dopravního chování v listinné formě. A sdělil, že 
cca 1/3 dotazníků není dosud zakódována. Toto bude provedeno v průběhu 11/2018. Předběžná hybnost vzorku 
je cca 2,26 cest/obyvatele, což představuje růst oproti historickému průzkumu, ale současně je to podprůměrná 
hodnota v rámci ČR. 
 
Ad 2) Zpracovatel provedl hodnocení dostupných podkladů města, které jsou zpracovány v textové části. 
 
Ad 3) Zpracovatel i objednatel se dohodly, že zájmové území bude dle SoD Frýdek - Místek, Staré Město a 
Sviadnov. Zpracovatel sdělil, že doplní analytické podklady za Staré Město a Sviadnov. Pro toto bude provedeno 
místní šetření. Objednatel sdělil v rámci diskuse zpracovateli, že v rámci MHD nepředpokládá nové přetrasování 
linek MHD. PAD je ve FM provozováno v rámci MHD a kraj doplácí krytí ztráty městu. 
 
Ad 4) Zpracovatel upozornil na neexistující podkladní data o dopravní nabídce. Doporučil objednateli jejich 
pořízení. 
 
Ad 5) Zpracovatel provede zakódování zbytku dotazníkového průzkumu domácností. Dále provede místní 
šetření ve Starém městě a Sviadnově. Zpracovatel zajistí místní šetření opravní nabídky v oblastech 
vysokopodlažní zástavby. Objednatel zajistí data z dopravních průzkumů IAD pro potřeby analýzy. Objednatel 
zašle dopravní výkony a krytí prokazatelné ztráty MHD pro potřeby analýzy. Průzkumy cyklistické dopravy 
nejsou k dispozici. Průzkumy pěší dopravy se nevyžadují.  
Pracovní skupiny se navrhují minimálně 2 nemotorová a motorová doprava a maximálně 4 IAD, VHD, cyklo a 
pěší. Parkování je doporučeno projednat v rámci IAD. 
Objednatel zašle zpracovateli informaci o nutné propagaci dotačního titulu, který je v rámci akce využit. To bude 
provedeno na webu i v jednotlivých dokumentech práce. 
 
V. Závěry z jednání 
Další jednání se předpokládá 12/2018 - předání průzkumu dopravního chování. 

Zápis projednání řídící skupiny dne 28.8.2019 

I. Seznam přítomných účastníků 
Karel Deutscher, Jakub Míček, Petr Macejka, Pavel Osina, zástupce supervize 
 
II. Témata k projednání 

1) Hlavní zjištění analytické části 
2) Vypořádání připomínek strategie 
3) Další postup 

 
III. Hlavní zjištění analytické části 
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Ad 1) Zpracovatel přednesl hlavní zjištění analytické části zejména ve vztah k bezpečnosti dopravy a kapacitám 
sítě automobilů, dostupnosti veřejné hromadné dopravy a dokončení výstavby cyklistické sítě a problémů pěší 
dopravy a parkování. 
Byla identifikována vysoká  úseková kapacita ulic Bruzovská a Ostravská. To bylo konfrontováno s nehodovostí 
zde. Zejména ulice Bruzovská byla označena  za vhodnou k přestavbě. Jedná se o silnici II. tř. Dále byly 
diskutovány možnosti doplnění zastávek u Lidlu Horymítrova, Tesco expres na sídlišti Slezká  a důvody přesunu 
autobusového nádraží. 
Z hlediska bezpečnosti byl nejhůře vyhodnocen tah I/56 u Lidlu.  
 
Ad 2) Zpracovatel přednesl připomínky došlé ke strategické části, kdy tyto byly diskutovány a bylo doporučeno 
jejich zapracování. Zejména byl diskutován návrh zklidnění dopravy zónami 30, možnosti úprav přechodů pro 
chodce a vedení cyklistů v jednosměrných ulicích.  
Přítomní se shodly na faktu, že problémem realizace změn v plánování dopravy je přístup Policie ČR DI. 
Současně bylo dohodnuto, že stanovisko Policie bude pro realizaci aktivit požadováno. 
 
Ad 3) Zpracovatel i objednatel se dohodly, že v rámci dalšího postupu budou svolány pracovní skupiny v 
termínech 11 - 18 září, 7 - 14 října. Dále veřejné projednání 16. října. 6.11. je termín nahrání podkladů radě 
města. Termín zastupitelstva je 4.12.2019. 
Pan Osina zajistí vhodné termíny vedení města ve stanovených termínech. 
Na jednání pracovních skupin budou přizváni: 
Veřejná hromadná doprava 
MěÚ Frýdek Místek 
Dopravci (3ČSAD,ČSAD Vsetín) 
SŽDC,  
MSK Odbor dopravy 
KODIS 
Automobilová doprava 
MěÚ Frýdek Místek 
MSK - Odbor dopravy (Elbl Václav vaclav.elbl@msk.cz nebo Ivo Muras, Částka) 
Okresní Policie DI 
Městská policie 
Správa místních komunikací TS a.s. 
Správa silnic MSK - vedoucí střediska 
ŘSD Ostrava 
Pěší a cyklistická doprava 
MěÚ Frýdek Místek 
Okresní Policie DI 
Městská policie 
Správa místních komunikací TS a.s. 
MSK - Odbor dopravy (Elbl Václav vaclav.elbl@msk.cz nebo Ivo Muras, Částka) 
Správa silnic MSK - vedoucí střediska 
 
Doporučený harmonogram jednání je 8:00 VHD, 9:00 IAD, 10:30 Cyklo a pěší 

Zápis z jednání pracovní skupiny automobilová doprava dne 12.9.2019 

Přítomní dle prezence. 

Zpracovatel krátce představil výkresovou a textovou část analytické části PUMM. Podklady jsou k 
dispozici členům skupiny na webu mobilita-frydekmistek.cz/dokumenty. 

Další jednání bylo zaměřeno na identifikaci problémů jednotlivých partnerů při společném řešení 
individuální automobilové dopravy. 

Palkovický přivaděč, připravuje kraj ve vazbě na dálnici. Bude vystavěn v souvislosti s obchvatem. 
Rok zahájení rok. 2021. Ostatní obchvaty na silnicích II a III třídy se ve střednědobém horizontu 
neplánují a nepřipravují. 

Chodci a cyklisté jsou pro PČR Prioritou. Zklidňování rezidenčních čtvrtí podporuje.  

Problémem nehodovostí jsou čtyřpruhové úseky je vč. ulice Obchodní. . Jedná se o silnici II/477. 
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Ze silných stránek vypustit stagnace nehod se zraněním. Doplnit do slabých stránek. 

Doplnit do hrozeb malou ochotu podpory alternativních paliv. 

Nízká efektivita výběru parkovného doplnit do slabých stránek. 

Do příležitostí přidat možnost kamerového dohledu nad parkovacích systémem. 

Úprava systému na 8. pěším pluku ve smyslu zvýšení obrátkovosti vozidel je žádoucí. 

Do slabých stránek vložit zastaralost technologie parkovacího systému.Chybějící progresivní 
zpoplatnění v regulované zóně u 8. pěšího pluku. 

Parkovací systémy se závorovým systémem jsou v soukromých rukou.  

Řešit dohromady 8. pěšího pluku, staré autobusové nádraží a tržiště. 

Další jednání k návrhové části  je naplánováno na 10.10. dopoledne. 

Zapsal dne 12.9. 2019 Petr Macejka 
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Zápis pracovní skupiny nemotorová doprava dne 12.9.2019 

Přítomní dle prezence. 

Zpracovatel krátce představil výkresovou a textovou část analytické části PUMM. Podklady jsou k 
dispozici členům skupiny na webu mobilita-frydekmistek.cz/dokumenty. 
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Další jednání bylo zaměřeno na identifikaci problémů jednotlivých partnerů při společném řešení 
nemotorové dopravy. 

Nízká nehodovost cyklistů odstranit ze slabých stránek SWOT. 

Do silných stránek, podpora Policie ČR DI sdružených stezek pro pěší a cyklisty. Policie ČR DI 
podporuje dostavbu cyklistické sítě. Toto by mělo být součástí návrhové části PUMM a bude 
projednáno na dalším jednání.  

Před katastrálním úřadem se plánuje přechod pro chodce SSZ na poptávku. 

Kontakt na TS pro potřeby pasportu MK : Michal.rylko@tsfm.cz, 731 196 587. 

Další jednání k návrhové části  je naplánováno na 10.10. dopoledne. 

Zapsal dne 12.9. 2019 Petr Macejka 
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Zápis projednání pracovní skupiny VHD dne 12.9.2019 

Přítomní dle prezence. 

Zpracovatel krátce představil výkresovou a textovou část analytické části PUMM. Podklady jsou k 
dispozici členům skupiny na webu mobilita-frydekmistek.cz/dokumenty. 
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Další jednání bylo zaměřeno na identifikaci problémů jednotlivých partnerů při společném řešení 
veřejné hromadné dopravy. 

SŽDC v rámci investiční akce řeší optimalizaci a elektrizaci tratě z Ostravy Kunčic do Valašského 
Meziříčí. Projekt se dále děli na tři etapy. 1.etapou je projekt „Optimalizace a elektrifikace trati 
Ostrava Kunčice – Frýdek Místek“ . Tento se nachází ve fázi záměru projektu. Po schválení MD bude 
pokračováno fází DUR. Stavba zajistí celkovou rekonstrukci 14kilometrověho úseku trati, včetně 
železničních stanic. Celý úsek bude zdvoukolejněn, bude uzpůsoben pro odbavování vlaků délky 
740m. Trať bude elektrizována systémem 25kV AC, s napájením z nové TNS Lískovec. Traťová 
rychlost bude zvýšena až do 120km/hod. Cestovní doby z Ostravy-Kunčic do Frýdku-Místku se po 
realizaci stavby zkrátí ze současných 21min. až na 9min. Realizace se předpokládá v letech 02/2023 – 
08/2025. 2.etapa - FM- Frenštát pod Radhoštěm zastávka by měla na první etapu plynule navazovat. 
Tento úsek bude taky elektrifikován systémem 25kV AC bez zdvoukolejnění. Projekty zpracovává pro 
Stavební správu – východ projekční kancelář SUDOP Brno s.r.o.. 

Seznam upravovaných přejezdů/přechodů: (v obvodu města F-M) 

P7402,  km 15,210, komunikace místní, závory na klíč => zrušen 

P7403,  km 17,421, komunikace místní, světla => závory 

P7404,  km 18,201, komunikace místní, světla => závory 

P7405,  km 19,684, komunikace místní, světla => závory 

P7406,  km 20,154, komunikace místní, kříže => zrušen 

P7407,  km 21,111, komunikace místní, kříže => závory 

P7408,  km 21,580, komunikace místní, světla => závory 

P7396,  km 111,196, komunikace místní, světla => podjezd 

P7395,  km 110,551, komunikace místní, kříže => závory 

P8299,  km 110,810, komunikace místní, světla => závory 

 

Křížení trati na Staré Město (P7396) bude podjezdem vč. podchodu v upravené stopě jižní varianta dle 
výkresu IAD. Trasa byla upřesněna na samostatném jednání se zástupci města. SŽDC poskytne 
výkresovou dokumentaci s osou vedením křížení tratě. 

Na trati 322 na Český Těšín byly upraveny přejezdy. Ve střednědobém horizontu není plánováno s 
bezúvraťovým propojením Ostrava Kunčice – Český Těšín v žst. F-M. Bezúvraťový propoj Ostrava – 
Český Těšín je realizovatelný velmi obtížně s obrovskou finanční náročností. V současnosti je vhodné 
propoj uvažovat jako v rezervě.  

V rámci minulého období došlo k opravě výpravní budovy s tím, že v současné době je bez nutnosti 
rekonstrukce. K úpravám dojde pouze v rámci plochy žst. Frýdek-Místek v části u Starého Města 
(bývalé nákladové nádraží). SŽDC prověří možnost provedení parkoviště P+R na plochách. 

 

Točna Letná odstranit z míst zpožďování spojů. 

Od Nového Jičína je přestup komplikovaný, Příborská není AN, na starém AN a nový AN, kde není 
poptávka ano a zpět na Poliklinice je dostupnost lepší. Ve směru do FM je přestup na MHD horší. 
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Zlepšení by přineslo přesun spojů z AN.  Přidáme do slabých stránek. Toto bude zapracováno do 
textové části kapitoly Přepravní vztahy a zatížení sítě, přestupní vazby. 

Do příležitostí doplnit preferenci autobusů na SSZ.  17. listopadu X Ostravská. PAD není vybaveno 
systémem pro preferenci VHD. V2X je součástí požadavků. Frýdecko Místecko bude tendrováno 
v roce 2028 se zahájením provozu v oblasti 06/2029..  

Ve městě je málo elektronických panelů s odjezdy spojů. Dnes je pouze u nádraží.  

Harmonizace výšky nástupní hrany pro příměstskou a městskou hromadnou dopravu v rámci IDS 
mimo normové parametry. 

Do analýzy bude přidána informace o nástupech na AN do MHD v porovnání s dalšími přestupními 
body. 

Další jednání k návrhové části  je naplánováno na 10.10. dopoledne. 

Zapsal dne 12.9. 2019 Petr Macejka 
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Zápis jednání pracovní skupina nemotorová doprava ze dne 10.10. 

Policie ČR preferuje základní šířku 3,0 m pro sdruženou stezku pro pěší a cyklisty.  

V návrhu je nutné zohlednit intenzity provozu. 
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Přechod pod zámkem bude. 

Doplnit rampu mezi Hlavní třídou a Riegrovou. 

Od sedliště po prodloužené Bruzovské je vystavěna nová cyklostezka. Konří na hranici katastru před 
lesem. Natrasovat vnější vazby. 

Ostravská i Bruzovská do jednopruhu. 

Černá cesta x II/477 úprava řazení. Úprava severního přechodu, vložení ostrova.  

Černá cesta nový chodník po severní stravě, staví se.  

Zápis jednání pracovní skupiny individuální automobilová doprava ze dne 10.10. 

Zpracovatel PUMM představil strategickou část a návrh výkresů.  

Policie ČR: Křižovatka Slezská x Hlavní je doporučena k doplnění do Bílé knihy MSK a umožní 
připojení obchvatu Starého města i nový výstavby RD. Jsou zde synergie řešení i řešení dopravy. 

Bojovat o vynětí obchvatu ze zpoplatnění. 

Změnit úpravu křižovatek na I/56 na SSZ. Do textu napíšeme prověřit a v aktualizaci změnit dle 
prověření. 

Zpoplatnění 8. pěšího pluku. 

Označení přechodu pro chodce na IP6 na výložníku.  

Dobá praxe Tišnov, Na Brněnské, nebo Lednice. 

Rozšiřování cyklostojany Doplnění opatření Doprovodná infrastruktura pro cyklisty. 

Bikesharing nemá vlastní stojany, budou pro kola obecně. V opatření Bikesharing nebudou aktivity 
budování stojanů. Ostravská i Bruzovská do jednopruhu. 

Zápis jednání pracovní skupiny veřejná hromadná doprava ze dne 10.10. 

Zpracovatel PUMM představil strategickou část  

Vedení města se rozhodlo zapojit FM od 1.1.2020 do IDS. MHD FM bude napojen na tarifní systém. 
Bude probíhat přechod systému z karet ČSAD na ODISKU, která je hlavním platebním médiem IDS. 
Nese krátkodobé i dlouhodobé jízdenky. V současné době dochází k rozišiřování platební kartou, která 
bude alternativním platebním médiem pro lidi, kteří nemají odisku, platba kartou nebude zvýhodněna, 
bude v režimu platby hotově. 

Pilotně je realizován projekt SMART  placení jízdného tj. následné a zastropované jízdné. 

Dojde k zastropování jízdného na 200 Kč za den.  

V rámci aplikace můj ODIS je alternativní možnost vygenerovat si jízdenku ve formě QR kódu, které 
jsou schopna vozidla načíst. 

ODISKA nové generace od 12/2019 s možností kompatibility s IN kartou a systémem lítačka v Praze. 

Zůstává tzv. bezplatná doprava v rámci města.  

V Ostravě se to ustálilo na 20 cm výška nástupní hrany, které jsou. 

Infopanely jsou provozovány infopanely v rámci ODIS před nádražím. Všechny panely jsou smluvně 
integrovány do IDS systému, který spravuje dostupnost dat. 
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Koordinátor IDS nevidí potřebu ke změně linkového vedení v rámci FM. K takovéto změně by musel 
být významný důvod změny rozvoje města nebo stížnosti. 

Frýdlantská, Purkyňova a Riviéra jsou málo kapacitní, je vhodné zastávky rozšířit. 

Pan náměstek: Město chystá soutěž na dopravce, do tendru budou vloženy podmínky pro zvýšení 
kvality dopravy.vč. wifi, klimatizace, kamery, ODISKA. 

Marti.svoboda@kodis.cz doplnit zpoždění vozidel. 

V rámci optimalizace dojde k redukci skladových ploch, zbytek bude v majetku ČD. Plochy u kusé 
koleje plánuje SŽDC dále využívat. 
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