3.6 Monitoring a hodnocení
A: Udržitelnost na prvním místě: změna dělby přepravní práce ve prospěch udržitelných způsobů dopravy
ID
specifický cíl
Zlepšení dělby přepravní práce ve prospěch udržitelných modů dopravy (hlavní indikátor SUMI): podle
A1 kilometrů a počtu cest a dopravního prostředku.
Zvýšení příležitosti pro aktivní mobilitu: zlepšuje se dostupnost infrastruktury pro chůzi a cyklistiku
A2 (indikátor SUMI 10).
Zvýšení bezpečnosti aktivních modů dopravy: snižuje se míra nehodovosti pro aktivní mody, relativně k
A3 jejich využití (indikátor SUMI 13).

A4 Zvýšení kvality veřejných prostor: roste vnímaná spokojenost s veřejnými prostory (indikátor SUMI 14).
A5 Zlepšení multimodální integrace: dostupnosti přestupních uzlů (indikátor SUMI 11).
A6 Nárůst vnímané spokojenosti se službami veřejné dopravy (indikátor SUMI 12).

A7 Nárůst počtu a podílu bezpečných přechodů pro chodce.
B: Snižování dopadů dopravy
ID
specifický cíl
B1 Snižování emisí a imisí z dopravy (indikátor SUMI 3).

B2 Snižování nehodovosti a úmrtí z dopravy: naplnění Vize 0 (indikátor SUMI 5).
B3 Zvyšování vnímané bezpečnosti ve veřejné dopravě (indikátor SUMI 18).

B4 Snižování podílu dopravních ploch (indikátor SUMI 17).

B5 Snížení podílu obyvatel vystavených nadlimitnímu hluku z dopravy (SUMI 4).
B6 Snížení průměrného věku (věková struktura) vozidel (indikátor GRI).
C: Zlepšení dopravní dostupnosti a podpora ekonomických příležitostí
ID
specifický cíl

indikátor/metodika výpočtu
Podíl přepravní práce udržitelných modů dopravy (podíl počtu cest);
přepravní práce aktivní dopravy (osobokm)
Délka infrastruktury pro aktivní mobilitu (chodníků, cyklopruhů, zón 30
km/h, obytných zón a pěších zón) v poměru k celkové délce městské
silniční sítě (bez dálnic).
Počet úmrtí pěších a cyklistů do 30 dnů po dopravní nehodě jako
důsledek události za rok v poměru k celkovému počtu cest aktivními
dopravními módy za rok.
Indikátor je zprůměrované skóre odpovědí průzkumu o tom, jak
obyvatelé vykazují spokojenost se zelenými a nezelenými veřejnými
prostranstvími.
Počet přestupních uzlů s více různými integrovanými mody dopravy.
Vnímaná spokojenost obyvatel s aspekty veřejné dopravy (cena,
dostupnost, bezpečnost, frekvence, spolehlivost).
Počet nově zřízených přechodů pro chodce a počet nových
bezpečnostních opatření na stávajících přechodech/celkový počet
přechodů prop chodce na území města
indikátor/metodika
Emise látek znečišťujících ovzduší ze všech druhů osobní a nákladní
dopravy na území města.
Počet úmrtí/rok/100 000 obyvatel; kumulativní index závažnosti
dopravních nehod/rok/100 000 obyvatel; počet úmrtí chodců a
cyklistů/rok/počet cest aktivní dopravou
Vnímané riziko ohrožení a vnímaná bezpečnost v prostředcích veřejné
dopravy.
Poměr rozlohy ploch veřejných prostor pro všechny druhy městské
dopravy, včetně přímého a nepřímého využití vůči počtu obyvatel (↓);
podíl ploch pro nemotorovou a veřejnou dopravu
(↑).
Podíl počtu obyvatel, trvale bydlících v oblastech s překročenými
hodnotami hygienických limitů hluku pro noční a denní dobu Laeq, 8h a
Laeq,16h
Průměrný věk vozidel.
indikátor/metodika
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C1 Zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro nejchudší skupiny obyvatel (indikátor SUMI 1).
C2 Zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro lidi se specifickými potřebami (indikátor SUMI 2).
C3 Zkracování doby dojížďky do práce a do škol (indikátor SUMI 16).
C4 Zvýšení funkční diverzity městského prostředí (indikátor SUMI 15).

C5 Snižování dopravních zácp a zdržení (indikátor SUMI 8).
D: Zlepšení stavu a odolnosti infrastruktury
ID
specifický cíl

D1 Snižování podílu nepropustných ploch (Adaptační strategie).
D2 Snižování vnitřního dluhu v oblasti oprav a rekonstrukcí místních komunikací.

Podíl domácího rozpočtu nejchudšího kvartilu populace, potřebný pro
nákup jízdenky pro veřejnou
dopravu (měsíční jízdenka, nebo ekvivalent) v oblasti bydliště.
Dostupnost služeb veřejné dopravy osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Průměrná doba dojížďky do práce nebo za vzděláním.
Četnost funkcí v území 1km2 s ohledem na počet obyvatel
Vážená suma zdržení (špičková hodina-denní průměr) na hlavních
koridorech dopravy (silnice I.-III. třídy) zvlášť pro osobní motorovou a pro
veřejnou linkovou dopravu
indikátor/metodika
Nahrazování stávajících nepropustných ploch vsakovací dlažbou,
mlatovými povrchy, zasakovacími rošty atd.

D4 Zvyšování energetické efektivity dopravy (indikátor SUMI 9).

Délka rekonstruovaných ulic.
Ekobalance (well-to-wheels) emisí skleníkových plynů z osobní a nákladní
dopravy na počet obyvatel.
Celková spotřeba energie dopravy na osobokilometr a tunokilometr
(roční průměr za všechny druhy dopravy).

D5 Zvyšování kvality pěších propojení (technický stav a kvalita, údržba, čistota) (indikátor GRI)

Průměrná délka cest mezi vybranými cíli pěší dopravy.

D3 Snižování emisí skleníkových plynů (indikátor SUMI 7).
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