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Akční plán

Akční plán, zpracovaný na období 2023 – 2027, je implementačním dokumentem návrhové části Plánu
udržitelné městské mobility Karviná. Obsahuje přehled akcí, které vychází z jednotlivých opatření, schválených
v návrhové části.
Akční plán je strukturován podle témat a opatření z návrhové části – aktivní doprava, veřejná doprava, veřejný
prostor a organizace dopravy, management mobility. K jednotlivým akcím jsou přidruženy charakteristiky:
•
•

Návaznost na specifické cíle
Časový horizont

•
•
•

Priorita
Odpovědnost
Období přípravy a realizace

•
•

Náklady
Možnosti financování

Akční plán je zpracovaný v samostatné příloze v otevřeném tabulkovém formátu. Bližší specifikace vybraných
charakteristik opatření akční plánu:
Časový horizont
Krátkodobý – příprava a realizace opatření je zpravidla kratší, než 1 rok.
Střednědobý – příprava a realizace opatření je víceletá, ale zpravidla ji lze uskutečnit v časovém rámci tohoto
akčního plánu.
Dlouhodobý – příprava a zejména pak realizace časově přesahuje období tohoto akčního plánu.
Priorita
Nízká – opatření má nízký dopad na dosažení specifických cílů, může být nahrazeno adekvátní náhradou.
Střední – opatření má významný dopad na dosažení specifických cílů, v odůvodněných případech může být
nahrazeno opatřením se srovnatelným dopadem.
Vysoká – opatření má vysoký dopad na dosažení specifických cílů.
Odpovědnost (nositelé opatření)
Charakterisitka uvádí nositele konkrétních opatření, kteří zodpovídají za přípravu nebo realizaci daného
opatření:
MMK OM

Magistrát města Karviné, Odbor majetkový

MMK OSŽP

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí
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MMK OKS

Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb

MMK OŠR

Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje

MMK OO

Magistrát města Karviné, Odbor organizační

MP

Městská policie Karviná

MSK

Moravskoslezský kraj

KODIS

Koordinátor ODIS, s. r. o.

SSMSK

Správa silnic Moravskoslezského kraje

OPF SU

Obchodně podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Opavě

ŘSD

Ředistelství silnic a dálnic

SŽ

Správa železnic
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Implementace opatření
z akčního plánu

2.1

Organizační struktura

Organizační struktura vychází ze stávající struktury zpracování Plánu udržitelné městské mobility Karviné.
Odpovědnost je rozdělena mezi:
Garant PUMM Karviné
Garantem Plánu udržitelné městské mobility Karviné je Rada města Karviné. Činnost garanta spočívá v
předkládání výstupů z procesu tvorby Zastupitelstvu města Karviné. Rada města Karviné ustanovuje Řídící výbor
PUMM Karviné a koordinátora mobility.
Řídicí výbor PUMM Karviné
Řídicí výbor je řídicím orgánem implementace. Jeho činnost spočívá v koordinaci a dohlížení na průběh
impementace, nastavení dalšího směrování a ve schvalování případných změn. Řídící výbor může jednotlivé
činnosti převézt na koordinátora mobility.
Ve fázi implementace je navržena následující náplň práce řídícího výboru:
•

Projednání a schválení průběhu realizace akcí.

•
•
•
•

Shromažďování návrhů nových opatření a jejich návrh pro zařazení do akčního plánu.
Předkládání aktualizací akčního plánu Radě města Karviné.
Monitoring implementace a zpracování průběžných zpráv o naplňování PUMM Karviná.
Aktualizace PUMM Karviná.

Vyhodnocení indikátorů proběhne nejdříve po skončení platnosti prvního akčního plánu, tj. v roce 2027.
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