Podrobný harmonogram tvorby
Plánu udržitelné mobility města Jeseník
Březen – duben 2022 | PŘÍPRAVNÁ ČÁST
 Jmenování členů pracovních skupin
 Rešerše podkladů
 Komunikační strategie pro proces tvorby PUMM

Duben 2022 – leden 2023 | ANALYTICKÁ ČÁST
duben – červen 2022 – Průzkum dopravního chování
 sběr údajů o dopravním chování obyvatel

květen 2022 – sběr dat v terénu
 průzkumy intenzit automobilové dopravy
 terénní šetření

červen až září 2022 – Pocitová mapa
 sběr návrhů a připomínek k jednotlivým dopravním módům od široké veřejnosti

červenec 2022 – sběr dat v terénu





ověřovací průzkumy intenzit automobilové dopravy
průzkumy dopravy v klidu
průzkumy intenzit pěší a cyklistické dopravy
terénní šetření

srpen až prosinec 2022 – tvorba Analytické části dokumentu







vyhodnocení dopravních průzkumů
vyhodnocení průzkumu dopravního chování a Pocitové mapy
tvorba matematického dopravního modelu
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
tvorba SWOT analýz a Analytické části
workshop s odbornou skupinou

prosinec 2022 až leden 2023 – projednání a finalizace Analytické části
 představení PUMM Jeseník široké veřejnosti
 workshop s veřejností (ověření výsledků průzkumů, ověření výsledků pocitové mapy,
ověření SWOT analýz, stanovení hlavních problémů v dopravě, doplnění podnětů)
 projednání Analytické části s řídící a odbornou skupinou

Leden 2023 – srpen 2023 | NÁVRHOVÁ ČÁST A AKČNÍ PLÁN
leden až červenec 2023 – tvorba Návrhové části dokumentu






stanovení vize mobility, strategických a specifických cílů
stanovení opatření a jejich výběr
vyhodnocení preferovaného scénáře vývoje dopravy
workshop s odbornou skupinou
workshop s veřejností (představení vize mobility, představení strategických a
specifických cílů, scénáře mobility, ověření s veřejností, připomínkování, doplnění
podnětů)

červenec až srpen 2023 – tvorba části Akční plán
 návrh opatření pro stanovený časový horizont
 prioritizace navržených opatření

srpen až září 2023 – projednání a finalizace dokumentu PUMM
 projednání Návrhové části a Akčního plánu s řídící a odbornou skupinou
 veřejné projednání finálního dokumentu PUMM

Září 2023 | FINÁLNÍ DOKUMENT
 odevzdání finálního Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník objednateli
 počátek implementační fáze dokumentu PUMM

* šedým podkresem označeny aktivity se zapojením veřejnosti

