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 Praha 4. června 2019 
 Č. j.: MHMP 1063389/2019 
 Počet listů/příloh: 1/1 
  
Vážená paní, Vážený pane, 

chtěl bych Vás tímto informovat, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 7/32 ze 
dne 24. 5. 2019 Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Jedná se významný dokument, jehož 
cílem je střednědobé koncepční a strategické řešení dopravního systému jako celku v souladu 
s principy udržitelné mobility. Současně rozpracovává Strategický plán hl. m. Prahy pro oblast 
dopravy, splňuje parametry plánu udržitelné mobility dle příslušných metodik Ministerstva 
dopravy ČR, Evropské komise a iniciativy JASPERS, a stane se hlavním koncepčním 
dokumentem v oblasti dopravy pro hlavní město Prahu s přesahem do Středočeského kraje, 
čímž nahradí současné Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy (schválené usnesením 
Zastupitelstva HMP č. 13/21 dne 11. 1. 1996). 

V příloze tohoto dopisu naleznete: 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/32 ze dne 24. 5. 2019 

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí 

Hodnocení koncepce podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

Vypořádání připomínek veřejnosti a dotčených orgánů k Hodnocení koncepce podle přílohy č. 9 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR podle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů k 
návrhu koncepce Plán udržitelné mobility Prahy a okolí 

Prohlášení předkladatele podle § 10g, odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů k Plánu 
udržitelné mobility Prahy a okolí 

Všechny uvedené dokumenty a další informace o projektu jsou rovněž k dispozici na 
internetových stránkách www.poladprahu.cz. V případě souvisejících dotazů využijte kontaktní 
e-mail mobilitapraha@praha.eu. 

S pozdravem 

 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 1442/65 
100 00 Praha 10 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Ing. Adam Scheinherr, MSc., PhD. 
Náměstek primátora hlavního města Prahy 
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