
   

 

PRACOVNÍ A PORADNÍ SKUPINY PROJEKTU 
„INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA“ 

V rámci projektu jsou definovány pracovní a poradní skupiny. leny pracovních skupin jsou 
zástupci odbor  magistrátu m sta Ostravy, odborných organizací a zájmových sdružení. ídící 
skupina je hlavní skupinou, jejímž úkolem je dohled nad ízením projektu, vyhodnocování výstup  
ostatních pracovních skupin a schvalování díl ích koncept  projektu jako nap . ak ních plán . leny 
pracovních skupin jsou rovn ž n kte í zastupitelé m sta nebo zástupci m stských obvod .  
V poradních skupinách jsou zastoupeni d ležití partne i projektu, jejichž stanoviska mají být 
v projektu zohledn ny.  

Jste-li zástupcem ob anského sdružení nebo iniciativy a chcete se podílet na p íprav  
Integrovaného plánu mobility Ostravy, kontaktujte nás na adrese: info@mobilita-ostrava.cz. 

Jako ob an se m žete k Integrovanému plánu mobility Ostravy vyjád it v pr hu ve ejného 
projednání strategické i návrhové ásti nebo prost ednictvím diskusního fóra na webové stránce 
projektu www.mobilita-ostrava.cz.   

Pracovní skupiny: 

 Max. po et:  15 len  
 lenové se budou scházet dle pot eb, min. 2 x v pr hu trvání projektu 
 Komunikace probíhá p ímo (setkání) i elektronicky 

Poradní skupiny: 

 Po et len  není omezen 
 Komunikace probíhá elektronicky 

 

Použité zkratky: 

 OD odbor dopravy 
 OOŽP odbor ochrany životního prost edí 
 OER odbor ekonomického rozvoje 
 OI odbor investi ní 
 ÚHA Útvar hlavního architekta 
 DPO Dopravní podnik Ostrava 
 KODIS Koordinátor ODIS (ODIS = Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje) 
 MMO Magistrát m sta Ostravy 
 MSK Moravskoslezský kraj 
 SSMSK Správa silnic Moravskoslezského kraje  
 SD editelství silnic a dálnic 
 VHD ve ejná hromadná dopravy  



   

 

PRACOVNÍ SKUPINY 

1) ÍDÍCÍ SKUPINA 
 Ing. Peter Súkenník (AF-CITYPLAN) 
 Ing. Ji í Landa (AF-CITYPLAN) 
 Bc. Tomáš Sucharda (nám stek primátora),  
 Ing. B etislav Glumbík (vedoucí OD), 
 Ing. Martin Pácl (projektový manažer OD),  
 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.  (vedoucí OOŽP),  

 Ing. Václav Pali ka, (vedoucí OER) 
 Ing. Dalibor Kanclí  (vedoucí OI),  
 Ing. arch. Cyril Vltavský (vedoucí ÚHA),  
 Ing. Roman Kadlu ka, Ph.D. ( editel DPO),  
 Bc. Aleš Bohá  (p edseda komise dopravy 

rady m sta)  

2) HROMADNÁ DOPRAVA 
Klí oví  ú astníci:  objednatel  VHD  (m sto,  kraj),  KODIS,  dopravci,  OD  MMO,  OD  MSK,  
ostravská organizace vozí ká , Letišt  Ostrava, eské dráhy s.p.;  

3) INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA 
Klí oví ú astníci: OD, ÚHA, OOŽP, Policie, Ostravské komunikace, Správa silnic MSK, SD, IZS, 
ob anská sdružení; 

4) STATICKÁ DOPRAVA (PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL) 
Klí oví ú astníci: provozovatelé ploch pro parkování a odstavování vozidel, Policie, OD MMO, 
ÚHA MMO, zástupci m stských obvod : Ostrava-Jih, Poruba, Moravská Ostrava a P ívoz, 
Vítkovice, Slezská Ostrava; 

5) NÁKLADNÍ DOPRAVA, ZÁSOBOVÁNÍ 
Klí oví ú astníci: nákladní dopravci, podnikatelé, OD MMO, OOŽP MMO, ob ané; 

6) CYKLISTICKÁ A P ŠÍ DOPRAVA (V ETN  VŠECH FOREM SPOLUJÍZDY) 
Klí oví ú astníci: ob ané, ob anská sdružení, ostravská organizace vozí ká , OD MMO, 
OSTRAVOUNAKOLE, koordinátor cyklodopravy; 

7) ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 
Klí oví ú astníci: Hygienická stanice, OOŽP MMO, ob ané; 

8) ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A KOMUNIKACE 
Klí oví ú astníci: Hlavní architekt, OD MMO, Ostravské komunikace, SSMSK, SD; 



   

 

PORADNÍ SKUPINY  

1) OBCE (STAROSTOVÉ) 
Obce v  okrese Ostrava +  obce s  dojíž kou VHD do m sta Ostrava s  podílem 50 % a  více  +  m stské 
ásti m sta Ostrava 

2) ŠKOLY A ŠKOLKY 

3) VELKÉ PODNIKY 

4) MALÉ PODNIKY 

5) DOPRAVCI 


