STRUČNÝ PŘEHLED INOVACE

Stručný přehled inovace
Změna rolí v plánování mobility:
Nová občanská hnutí

Postupy společného (kooperativního) plánování,
které zapojují různé zúčastněné strany (stakeholdery), stále více nahrazují přístup plánování
shora dolů. Společný tvůrčí proces se vyvinul z
občanských hnutí, jako jsou akční skupiny, které čelí plánování politického vedení města a projektům zúčastněným stranám nebo partnerům
zapojeným do hodnocení výzev v oblasti mobility. Přitom se podílejí na tvorbě nových vizí, budoucích scénářů mobility a návrhu nových koncepcí projektu.

Popis problému

Evropský proces SUMP si klade za cíl nahradit
staré způsoby plánování mobility (systém shora
dolů) společnými tvůrčími přístupy s cílem rozšířit rozsah intervencí z velkých projektů silniční infrastruktury na služby multimodální mobility
a zapojit různé zúčastněné strany a skupiny občanských hnutí.
Kromě nalezení vhodného formátu pro spolupráci se zdá, že základním předpokladem úspěchu je vytvoření „vzájemné důvěry“ mezi všemi
zúčastněnými stranami, a to politiky, městskou /
regionální / státní správou a občany.

Po mnoho desetiletí se inženýrské projekty zaměřené na automobilový průmysl orientovaly na protesty a odpor občanských skupin. Návrh „Dolní Manhattan Expressway“, vedený Robertem Mosesem, je jedním z ikonických příkladů z šedesátých let. Na počátku šedesátých let
občanské hnutí odporovalo jeho plánům. Jejím
vůdcem byla Jane Jacobs, která se později stala
jednou z předních teoretiků městského plánování a její kniha „Smrt a život velkých amerických
měst“ zůstala důležitá po celá desetiletí.

Jak to funguje
Nové role v procesech společného kreativního
plánování vyžadují nové plánovací formáty, jako
jsou „dohody o mobilitě“ mezi partnery procesu, rozvoj plánovacích a projektových laboratoří,
které zahrnují odborníky i občany a další zúčastněné strany, například místní podniky. V rámci
dohody o mobilitě je zapotřebí nových kompetencí pro všechny účastníky plánování. Stručný
přehled inovace PROSPERITY „Crowdfunding
(skupinové financování) studií jako nástroj pro
rozvoj alternativ k vládním konceptům plánová-

http://sump-network.eu/fileadmin/user_upload/downloads/innovation_briefs/Innovation_Brief_Crowd_funding_FINAL_web.pdf

ní “ popisuje potřebu a potenciální způsoby, jakými by mohla hnutí občanů rozvíjet své odborné znalosti pro usnadnění plnohodnotné účasti
v tomto procesu jako partnera, ne jen přispěvatele k popisu problémů, ale také řešení mobility.
Aby se předešlo nestrukturovanému nebo omezenému zapojení účastníků, je nutná všeobecná
dohoda o procesu městské mobility. Abychom
ukázali, jak by to fungovalo, představíme, jak
tento přístup implementovaly Antverpy a použily smlouvu mezi klíčovými partnery (regionální a
městskou vládou, správami a občanskými skupinami). Smlouva popsala celkové ambice mobility a různé formáty spolupráce. Byly vytvořeny

pracovní platformy, kromě politické rozhodovací úrovně (politici, vrcholoví administrátoři a vedoucí občanských hnutí), také úroveň pro různé
otázky plánování a strategických záležitostí projektu. Platformy také zahrnovaly otevřené on-line diskuse, stejně jako setkání, která zachytila
zapojené zainteresované občany.
Proces kooperativního plánování vyžaduje otevřenost, aby se iniciativy zdola nahoru mohly vyvíjet v čase, avšak tento proces vyžaduje vedení. V Antverpách byla pro tento účel vytvořena
role „stewarda“, který předsedal schůzkám a organizoval proces spolupráce.

Kdo těží z procesu spolutvorby?

mé, že pro město by mělo být nanejvýš důležité
mít atraktivnější, inovativnější a robustnější plán
Výhody společné tvorby v procesech plánová- městské mobility a souvisejících projektů. Tvůrci
ní městské mobility jsou dobře zavedeny a pře- politik mohou velmi dobře využít kvalitně organikračují rámec tohoto stručného přehledu. V sou- zovaných procesů spoluvytváření s cílem vytvákromém podnikatelském světě je dobře známo, řet kvalitnější plány a projekty. Budoucí přínosy
že iniciativy v oblasti spolutvorby umožňují firmě pro občany ve formě získání lepších, na míru šivytvářet pro své zákazníky atraktivnější produk- tých projektů a plánů jsou zřejmé.
ty, být před svými konkurenty a v důsledku toho
dosáhnout lepší pozice na trhu. Zdá se tedy zřej-

https://www.telegraph.co.uk/business/social-innovation/benefits-of-co-creation/
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Spoluvytváření důvěryhodnosti

Tři občanská hnutí mají různé obavy a různá východiska:

Důvěryhodnost občanských hnutí se zvýší, pokud mohou prokázat konstruktivní přínos k plá- • „Straten Generaal“ tato organizace tradičnování mobility. Přitažlivá síla silných příběhů a
ně využívá účinná právní opatření, aby se zavizí mobility zaměřené na lidi ve městech, míst
pojila do procesu plánování. Úspěšně vedli
s vysoce kvalitním designem a ulicemi by neodvolání k Vrchnímu soudu na základě obav
měla být podceňována. Důvěryhodnost občanvzešlých z EIA, které zastavily postup proských hnutí se zvýší tam, kde se příběhy, vize a
jektu.
plány, které vytvářejí, stávají díky úřadům realitou. Úřady jsou v konečném důsledku odpověd- • Ademloos („Bez dechu“) je skupina kolem
bývalého generálního ředitele přední markené za plnění.
tingové společnosti v Belgii. Společně s pomocí ostatních hnutí města sestavili petici na
Proces spolutvorby může také přispět ke zvýreferendum o projektu, 60% populace Antšení důvěryhodnosti města nebo veřejné správerpsk odmítlo schválený plán projektu.
vy. Pokud politici mohou ukázat, že mají otevřený přístup k občanům, které zastupují, mo• Ringland je hnutí, které vyjadřuje alternativní
hou správní orgány, které přijmou tvůrčí procesy
vizi pro oblast silničního okruhu. Představuspolutvorby, zlepšit svou image. Ta je často tají projekt, ve kterém je obchvat silnice zakloková, že jsou to jen byrokratické a technokraticpen a celá oblast zůstává zelená. Jejich seké organizace.
tkání nalákají více než 1000 občanů, aby naslouchali a diskutovali o svých plánech.

Politické možnosti pro města

Městské samosprávy, které vytváření a umožňují konzultace s občanskými hnutími, které jsou
dobře organizované a které formalizovaly rámec
pro spoluvytváření městské mobility, mohou vytvořit proces zapojení občanů do jejich plánovacího procesu. Také mohou vytvořit nové perspektivy, které opustí přístupy orientované na
to, že auto je vrchol, ale místo toho vytvoří přístupy zaměřené na člověka.
Kromě toho, pokud se hnutí občanů více zapojí
do procesů spolutvorby namísto plánování opozičních nebo právních aktivit, může se efektivita
procesu plánování zlepšit, protože potřeba občanů bránit se bude odstraněna.

ANTVERPY: Příklad osvědčených postupů
Dne 15. března 2017 byla podepsána smlouva
mezi regionálními a městskými samosprávami,
jejich agenturami a třemi vedoucími občanskými hnutími. Podpis smlouvy následuje po více
než 20 letech odporu proti projektu hlavní silnice, konkrétně dokončení dálničního okruhu Antverp (součást sítě TEN-T).

Důležitým rysem procesu spolutvorby v Antverpách je silné zastoupení a organizace občanských hnutí před podpisem smlouvy.

• Platforma na rozhodovací úrovně: Tato platforma zahrnuje zástupce ministra a kanceláře primátora, vedoucích samospráv a příslušné projektové agentury, jakož i představitele tří městských hnutí. Průběžná konzultace
na této úrovni vede celkový pokrok Paktu budoucnosti.

Smlouva byla společně připravena za použití procesu spolupráce, který zahrnoval občanské hnutí vedené prostředníkem, tzv. Kurátorem. Zprostředkovatel, Alexander D‘Hooghe,
byl jmenován vlámskou vládou, a to po přís- • Pracovní platformy: Tyto platformy dále rozvíjejí Regionální plán mobility, plánování dálniném procesu identifikace jednotlivce, který cháce, posuzování vlivů na životní prostředí chypal komplexní záležitosti městského plánování a
bějícího propojení vnitřního okruhu a urbaprojektových záležitostí, a měl významné vyjednistického řešení vybraného území silničního
návací schopnosti pro řízení a vyjednávání složiokruhu.
tých protichůdných pozic.
Jako základ pro dohodu mezi zúčastněnými
stranami, včetně občanských hnutí, předložil
ambiciózní zprávu, která se zaměřila na projekt,
který vzbudil nejvíce odporu, a to vnitřní okruh,.
Tato zpráva byla odlišná od dřívějších možností předložených vládou, které se zabývaly hlediskem občanských hnutí pouze částečně.
„Pakt o budoucnosti“ stanoví strategické prvky
Plánu mobility pro Antverpy, na nichž se všechny strany dohodly, a to takto:

Každá platforma se skládá z vládního zástupce
a zástupce občanských hnutí. V rámci pracovní platformy se účastní odborníci správy města i
externí odborníci, jmenovaní městskými hnutími.
Posuzují pracovní dokumenty, plány a zprávy od
konzultantů a urbanistických firem jmenovaných
místní samosprávnou. Na tomto základě je práce konzultantů řízena krok za krokem společnými rozhodnutími řídící skupiny.

Po roce a půl od zahájení tohoto procesu se dostalo pozitivní zpětné vazby od politiků a občan• tangenciální dálnice severně od města (čás- ských hnutí. Žádná z pracovních platforem však
tečně nová výstavba) pro tranzitní dopravu dosud nepředložila konečné plánovací nebo
ve směru východ - západ a dopravu souvi- konstrukční dokumenty, které musí schválit samospráva.
sející s přístavem,

• sporný chybějící spojení vnitřního okru- Role občanů v rámci Budoucí smlouvy se vyvi-

hu bude postaveno, ale bude poníženo na nula třemi způsoby:
městskou místo mezinárodní dálnice, vlámská vláda a přístavní úřad vydají na tento • Občanské akční skupiny: uspořádala se řada
otevřených setkání, která vysvětlila situaci
okruh 1,25 miliardy EUR,
zainteresovaným občanům a zkontrolovala,
• ambiciózní zvýšení modal splitu ze 70%
do jak velkou má probíhající způsob pláno(auto) / 30% (ostatní druhy dopravy) v regiování podporu.
nu města na 50/50 v roce 2030 a také řízení
provozu (traffic management) průjezdné do- • Odborná centra pro občany: Pozice občanských hnutí je podporována akademiky, expravy, s cílem vytvořit město příjemnější pro
terními experty a vědeckou radou (viz Stručživot.
ný přehled inovace PROSPERITY „CrowdSoučástí plánu bude i plán mobility pro regifunding (skupinové financování) studií jako
on, který nastíní klíčové projekty. Byly vytvořeny
nástroj pro rozvoj alternativ k vládním kontyto platformy, které budou zaneseny v budouceptům plánování “).
cí smlouvě:
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• Partner spolutvorby: v procesu plánování
městské mobility organizovaném vládou.

V této fázi je příliš brzy posoudit, zda je Budoucí
smlouva úspěchem nebo neúspěchem. Zdá se
však, že příklad z Antverp je jedním z těch, které z hlediska procesů plánování městské mobility v Evropě došly nejdále. Rozpočet na dokončení okruhu včetně zastropení se odhaduje na
4,50 mld. EUR (3,25 mld. EUR na infrastrukturu silnic a tunelů a 1,25 mld. EUR na zastropení) financovaných vlámskou vládou. Plánovaná
výstavba by měla proběhnout v letech 2019 až
2026. Ostatní projekty, na něž se vztahuje Budoucí smlouva, tento rozpočet zdvojnásobí. Je
zřejmé, že rozsah plánovaných projektů bude
vyžadovat úsilí několika generací, a to nejen pro
budování projektů, které jsou tímto dotčeny, ale
také pro proces plánování.
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