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Co je to PUMM

 PUMM – Plán udržitelné městské mobility
 Je strategický dokument města
 Vychází ze stávající politiky města
 Vychází z dostupných objektivních informací 

Vychází z participačního rámce partnerů i veřejnosti Vychází z participačního rámce partnerů i veřejnosti

 Co je cílem?
 PUMM chce zjednodušeně nabídnout možnost 

bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu lidí i věcí -
mobility.



www.mobilita-otrokovice.cz – napište nám



Části PUMM Otrokovice

 Do prázdnin:
 Analýza současného stavu

 Po prázdninách
 Návrhová část do roku 2030Návrhová část do roku 2030

 Před Vánoci
 Akční plán (na 5 let)



Co se řeší

 Automobilová doprava
 Veřejná hromadná doprava
 Pěší doprava
 Cyklistická doprava Cyklistická doprava
 Parkování
 Management mobility



Dělba přepravní práce - scénáře

Scénář Stav Trend Nemotorový Hromadné 
dopravy

Kombinovaný

IAD 38% 42% 38% 36% 35%
VHDVHD 31% 29% 29% 35% 32%
Kolo 6% 7% 9% 7% 8%
Pěšky 25% 22% 26% 22% 25%
Celkem 100% 100% 100% 100% 100%



Rozpočet města

2016 2017 2018 2019

Příjmy 349474 380213 428606 563346

Výdaje 314525 361895 448513 563346

Doprava 35824 41505 51706 204347Doprava 35824 41505 51706 204347

Doprava podíl 11,4% 11,5% 11,5% 36%

VHD výdaje 14693 13905 15286 22066

Podíl VHD 41% 33% 29% 11%



Vývoj počtu obyvatel - klesá



Imise z dopravy BaP (limit 1)



Imise z dopravy NO2 (limit 40)



Imise z dopravy PM10 (limit 40)



Vize ze strategických dokumentů



Strategické cíle



Opatření cíle bezpečnost



Opatření cíle bezpečnost



Opatření cíle inovace



Opatření cíle inovace



Opatření cíle inovace



Opatření cíle místo pro život



Opatření cíle místo pro život



Opatření cíle místo pro život



Opatření cíle místo pro život



Opatření cíle místo pro život



Opatření cíle místo pro život



Opatření cíle místo pro život



Opatření cíle management dopravy



Opatření cíle management dopravy



Územní plán - podklad

Trávníky zvýšení Trávníky zvýšení 
dopravy bytovou 
zástavbou +1000 
vozidel,
komerční zástavbou 
+2000 vozidel
Navýšení z 1500 na
->4500 vozidel 
jednosměrně.



Návrh úprav automobilové dopravy



Návrh úprav automobilové dopravy
Odvedení tranzitu

- D55 Otrokovice, jižní obchvat
Bezpečnost křižovatek

- OK Nadjezd x Komenského
- styková SV Přivaděč D55 X Smetanova
- III/36745 x I/55, připojovací pruh
- přeložky vyvolané obchvatem

Tvorba zón 30Tvorba zón 30
- Bahňák – Baťov (vč. K. Čapka)
- Stará kolonka
- Kvítkovice
- Před nádražím
- Újezdy
+ nová výstavba bytových domů Trávníky
+ nová výstavba rodinných domů

Úprava nevyhovujícíh profilů
- Komenského – Tř. Osvobození

Problematika SSZ – řadiče stáří > 15 let



Návrh úprav automobilové dopravy



Návrh úprav veřejné hromadné dopravy



Návrh úprav veřejné hromadné dopravy
Kamerový dohled

- Bude prováděn s obnovou vozového parku a rekonstrukcí zastávek
Alternativní palivo MHD

- Obměna vozového parku parciálními trolejbusy a duobusy
- Bude obsahem i klasický autobus?
-Výstavba trolejbusové tratě Tř. Osvobození – Komenského - Nadjezd

Preference BUS
-V SSZ budou prioritizovány zpožděné spoje na všech křižovatkách-V SSZ budou prioritizovány zpožděné spoje na všech křižovatkách
-Vozidla MHD jsou vybavena systémem komunikace

Rekonstrukce přednádraží
-Výstavba nabíjecí stanice BUS
- Rozšíření P+R

Podpora a rozvoj MHD vč. nového trasování
- 18 mil. ročně
- nové zastávky Autobusové stanoviště
- stáří vozového parku 8,4 let
- nízkopodlažnost 100%
- posílení spojů v lokalitě Trávníky a letiště
- (prodloužení linky Kvítkovice, náves – Malenovice, obchodní zóna)



Návrh úprav veřejné hromadné dopravy
Inteligentní zastávky 

- žel. stanice, Pošta, (stav)
- autobusové stanoviště (KOVED)
- Dr. E. Beneše, Náměstí

Reklamní kampaň pro podporu veřejné hromadné dopravy.

V rámci IDS bude proveden jednotný tarif, objednatelem bude Zlínský kraj.
Posílení spojů je navrženo na Napajedla, Machovou, Žlutavu, Pohořelice a Bělov. Posílení spojů je navrženo na Napajedla, Machovou, Žlutavu, Pohořelice a Bělov. 



Analýza hodnocení sítě pěších tras



Návrh úprav sítě pěších tras



Návrh úprav pěší dopravy
Doplnění chodníku podél Štěrkoviště
Doplnění chodníků v Kvítkovicích
Úprava přechodů pro chodce na tř. Tomáše Bati pro zvýšení bezpečnosti
Úprava množství přechodů a míst pro přecházení pro zvýšení bezpečnosti



Základní síť cyklistických tras



Návrh úprav cyklistické dopravy
Úprava nebezpečných míst protipovodňovou stěnou
Doplnění cyklostřížek s infotabulemi
Doplnění cyklopřejezdů
Prioritizace stezky mezi Continental a tratí



Parkování – odstavování v bytové zástavbě

Stupeň automobilizace 274 vozidel/1000 obyvatel

Legální stání 3442

Nelegální 987

Volné stání 802Volné stání 802

Obyvatel 16138

Poptávka 4429

Nabídka 4244

Nelegálně stojí 22%

Celkově chybí 185 míst tj. 4,1%



Parkování – odstavování v bytové zástavbě



Řešení parkování z hlediska ceny

Zastupitelstvo bere na vědomí možnosti řešení odstavování vozidel v rezidenčních 
oblastech. Ty jsou jmenovány níže a obsahují 3 možnosti řešení z hlediska zpoplatnění a 
6 možní stání z hlediska kapacity. 

Řešení parkování z hlediska zpoplatnění stání na komunikacích. 
A. Bez zavedení rezidentních zón. tj. zpoplatněná zóna s parkováním povoleným 

parkovací kartou vydanou městem. Tlak na změnu dopravního chování je dán parkovací kartou vydanou městem. Tlak na změnu dopravního chování je dán 
kapacitou. 

B. Postupné snižování volné kapacity ve prospěch zpoplatněných vyhrazených stání a 
R – lokalit. Tlak na změnu dopravního chování cenou a kapacitou.

C. Plošné zavedení rezidentních zón a tvorba nabídky pro rezidenty, návštěvníky a 
zaměstnance. Tlak na změnu dopravního chování je dán cenou. (Celkem lze 
postihnout až 16 tis. obyvatel).



Řešení parkování z hlediska kapacit

Snížení počtu stání na komunikacích o 2954 nelegálních stání fyzickým zamezením stání na nich či 
vymáháním práva. Snížení počtu míst na 215 na 1000 obyvatel v bytové zástavbě.

Ponechání stávajícího stavu cca 215 míst na 1000 obyvatel a tolerování nelegálního stání v podobě 24% 
parkování na komunikacích.

Ponechání stávajícího stavu cca 274 míst na 1000 obyvatel, zamezení nelegálního parkování stavebními 
úpravami a zvýšení počtu odstavných stání v docházkové vzdálenosti do 300 m pro pokrytí zrušených stání.úpravami a zvýšení počtu odstavných stání v docházkové vzdálenosti do 300 m pro pokrytí zrušených stání.

Zajištění výstavby nových parkovacích kapacit vlastněných městem. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 500 
vozidel na 1000 obyvatel. Město je garantem výstavby a parkovací politiky.

Zajištění podmínek pro výstavbu parkovacích míst občany bydlícími v lokalitách. Podpora města je pouze 
nastavením formálních pravidel a prostorového vymezení možných ploch. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 
500 vozidel na 1000 obyvatel. Nové kapacity realizuje soukromý sektor.

Výstavba nových parkovacích ploch a objektů městem a následný prodej či pronájem občanům. Město 
supluje roli developera v investičně nezajímavém prostředí. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 500 vozidel na 
1000 obyvatel. 



Ing. Petr Macejka Ph.D a kol.
petr.macejka@udimo.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

Prosím o diskusi


