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Úvod
Tento dokument shrnuje Strategii lokální
dopravy města Dundee (LTS, 2000),
v kontinentální Evropě známou jako Plán
udržitelné městské mobility (SUMP), a její
vývoj skrze zapojení zájmových skupin.
Úplná verze plánu SUMP je k nahlédnutí
zde.
Plány
SUMP
ve
Skotsku
nejsou
statutárními dokumenty. Pokud se však
kterékoli z městských zastupitelstev ve
Skotsku (je jich dohromady 31) rozhodne
plán SUMP vytvořit, mělo by se řídit
směrnicemi skotské vlády týkajícími se
Strategií lokální dopravy (plánů SUMP).
Tento dokument rovněž shrnuje úsilí městského zastupitelstva města
Dundee v oblasti městské logistiky. Plán udržitelné městské logistiky
(SULP) je jednou z přidružených iniciativ, která byla zvolena jako
nástroj propagace městské logistiky, která řeší společenské a
environmentální aspekty zásobování. Tento plán SULP je k
nahlédnutí zde.
Dokument se skládá ze tří částí. Část 1 představuje shrnutí plánu
SUMP a část 2 shrnutí plánu SULP. Třetí část shrnuje vývoj obou
těchto plánů v souvislosti s komunikací a zapojením zájmových
skupin.
Plán SUMP byl vytvořen v letech 1999 a 2000, plán SULP následoval
o 13-14 let později. V průběhu této doby byly vyvinuty a zdokonaleny
techniky zapojení zájmových skupin a zvětšil se objem zdrojů
věnovaných tomuto aspektu plánu.
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Shrnutí plánu SUMP města Dundee (LTS)
Strategie lokální přepravy (LTS) města Dundee se skládá ze šesti kapitol včetně předmluvy a
tří příloh. Následující text shrnuje jednotlivé části strategie. Obsah poskytuje informace o
rozsahu LTS a jejích jednotlivých částí. Na barevných obrázcích můžeme vidět některé z
lokací, o nichž je v textu zmínka.
Celá strategie LTS je k nahlédnutí
zde.

Předmluva
Shrnutí strategie obsahuje i část
“Předmluva”,
podepsanou
ředitelem a manažerem plánování
a dopravy městské Rady města
Dundee. Poskytuje krátké shrnutí
rozvoje strategie a konzultací.
Obsahuje i prohlášení, že diskuze
o dopravě bude pokračovat a
v budoucnu
proběhnou
další
úpravy a adaptace zohledňující
nové výzvy.
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1 Úvod
Úvod popisuje, jak lze bílé knihy britské vlády nazvané “Nový směr rozvoje dopravy (A New
Deal for Transport)” a “Možnosti cestování ve Skotsku” chápat jako signál, že existuje snaha
o dosažení integrálnějšího přepravního systému, který by měl zredukovat potřebu cestování
a zároveň zvýšit mobilitu pro všechny. V těchto bílých knihách vláda uznává lokální
zastupitelstva jako orgány hrající v tomto procesu klíčovou roli a podporuje je ve vývoji
vlastních plánů mobility (LTS).
Strategie LTS města Dundee odráží strategie a cíle ve struktuře zastupitelstva a lokálních
plánech, čímž je blíže provazuje s územním plánováním.
Dále se uznává, že strategie LTS jsou důležité pro ekonomické a sociální potřeby, přístup ke
službám, snižují potřebu cestovat, minimalizují environmentální škody a dávají roli všem
způsobům cestování včetně osobních aut. Rovněž považuje za nezbytné fungující
partnerství veřejného sektoru a poskytovatelů.
Také obsahuje krátké prohlášení o prozatímní strategii a následném konzultování; toto
průběžné monitorování a celkové hodnocení strategie započalo v roce 2003.

2 Strategický rámec
Tato kapitola shrnuje hlavní body plynoucí z přehledu strategických dokumentů na národní,
regionální i lokální úrovni. Mezi tyto dokumenty patří:
Národní




Bílá kniha “Možnosti cestování ve Skotsku”
Národní směrnice pro strategie plánování 17 – Přeprava a plánování
Zákon o snížení hustoty silničního provozu z roku 1997

Zákon o snížení hustoty silničního provozu požadoval zhotovení konečné zprávy o tehdejší a
budoucí hustotě dopravy a případně o cílech snižování růstu hustoty lokálního provozu do
konce října 2000. Tato zpráva je součástí strategie LTS jako jedna z příloh.
Regionální


Plán uspořádání Tayside, 1993

Lokální




Lokální plán pro město Dundee
Korporátní plán pro město Dundee
Strategie Dundee LA21

3 Dundee – problémy s přepravou
Tato kapitola je rozdělena do dvou sekcí. Jedna se týká vzorců cestování a druhá úrovně
služeb. Zde analyzujeme faktory ovlivňující vzorce cestování a úroveň služeb a každá sekce
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je zakončena tabulkou se seznamem identifikovaných příležitostí. Tyto seznamy najdete
v plném znění níže.

3.1 Vzorce cestování
V této části jsou identifikovány faktory ovlivňující vzorce cestování v Dundee, a těmi jsou:
(1) Topografie
Zde se popisuje poloha města v zátoce Tay a směrem do vnitrozemí na kopci Law.
(2) Demografie
V této části je rozebírána role města Dundee jako regionálního centra obsluhujícího dvakrát
více lidí než kolik čítá jeho populace. Dalšími faktory jsou migrace obyvatel do okolních
oblastí, čím dál delší trasy cestování, stárnoucí populace a vysoká míra nezaměstnanosti a
vlastnictví malého počtu automobilů.
(3) Územní plánování a rozvoj
Klíčové faktory jsou diverzifikace zaměstnanosti směrem pryč od tradičního průmyslu a nové
zóny rozvoje na západ od Dundee, přetrvávající role centra města, změny ve způsobu
bydlení díky demolici husté zástavby pro sociálně slabé a využití oblastí brownfieldu v okolí
centra a významné rozšíření obytné zástavby ve městě Angus východně od Dundee.
(4) Hlavní silniční síť
Tato část popisuje vnitřní a vnější městský okruh, hlavní dopravní tepny vedoucí do centra
města a také problémy s kapacitou severovýchodní a severozápadní silnicí. Také je zde
mapa ukazující objem dopravy na Strategické silniční síti.
(5) Vzorce cestování
Identifikované klíčové faktory zahrnují nízký počet vlastněných automobilů, podprůměrný
nárůst hustoty dopravy a počet studentů a školou povinných ovlivňující dojezdové časy
v průběhu školního roku. V okolních oblastech je míra vlastnictví automobilů vyšší, a tím je i
vyšší počet lidí, kteří používají automobil k cestování do a z práce. Pokračující vylidňování
města znamená méně používanou městskou dopravu, delší dojezdové časy mezi východní a
západní částí města a také to, že čím dál méně dětí chodí do školy pěšky a čím dál více dětí
vozí do školy rodiče autem.
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Vzorce cestování
Příležitosti
- Alokujte bydlení a práci tak, abyste zkrátili dojezdové časy na ose východ-západ.
- Rozvoj bydlení navrhněte tak, aby poskytovalo dobrou penetraci a přístup k autobusové
dopravě a zároveň poskytovalo prostředí vhodné pro chůzi a cyklistiku.
- Alokujte volnočasové aktivity, obchody, komerční a pracovní oblasti tak, aby byly dobře
obsloužené hromadnou dopravou a zajistěte, že mají tyto oblasti přímo na místě všechny
důležité služby a že jsou dobře dostupné pěšky i na kole.
- Propagujte iniciativu Lokálního plánu, čímž z Dundee uděláte lepší místo pro práci i pro
život, zastavíte vylidňování města a přispějete ke zklidnění automobilového provozu
v Dundee.
- Ze čtvrtí na okraji města udělejte samostatné a vyvážené komunity s důrazem na lokální
služby.
- Dále rozvíjejte iniciativu “Vraťte srdce do města” a soustřeďte se na oblasti brownfieldu.
- Vylepšete dopravní tepny včetně křížení s ulicí Kingsway, zaměřte se zejména na veřejnou
dopravu, chůzi a cyklistiku.
- Propagujte iniciativu “Bezpečnější cesta do školy”, čímž rozšíříte chůzi a cyklistiku mezi
dětmi.
- Podporujte organizace v zavádění Plánů zelené přepravy s cílem zredukovat cestování
autem, zejména v časech dopravní špičky.

3.2 Úroveň služeb
Zde hodnotíme úroveň služeb poskytovaných přepravní sítí.
(1) Soukromá a komerční vozidla
Tato část potvrzuje, že město Dundee disponuje dobře rozvinutou sítí silnic, čímž poskytuje
soukromým i komerčním uživatelům automobilů službu na dobré úrovni. Konstatuje, že
dopravní zácpy vznikají pouze v časech dopravní špičky, a že jindy se problémy podobného
charakteru objevují jen na několika málo místech. Kapacitní problémy se objevují jen na
severovýchodní a severozápadní dopravní tepně. Dále konstatuje, že strategie omezení
dlouhodobé parkování v centru města a minimální parkovací standardy v nové zástavbě
vyústily v příliš širokou nabídku parkovacích míst. Bez dalšího komentáře rovněž konstatuje,
že vládou vydaná bílá kniha navrhuje omezit používání automobilů cestou zpoplatnění silnic
a zpoplatnění parkování u zaměstnání.
(2) Uživatelé veřejné dopravy
Není pochyb o tom, že penetrace autobusové sítě v rezidenčních oblastech je naprosto
dostatečná, stejně jako počet a hustota jízdních pruhů vyhrazených pro autobusy. Ty mohou
využívat i vozidla taxislužeb. Problém nastává, když musí uživatel přestoupit z autobusu
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jedné přepravní společnosti do vozidla jiné společnosti, protože neexistuje systém
sdruženého hrazení jízdného. Nedávné investice do nových autobusů zlepšily image i
dostupnost těchto služeb, stejně jako rekonstrukce autobusového nádraží. Je však třeba
analyzovat situaci ohledně záchytných parkovišť P+R pro občany žijící mimo Dundee. Město
Dundee je napojeno za železniční síť, ale existují problémy zejména s omezeným počtem
spojů a spojením mezi nádražím a centrem města. Zajímavá je i role zdejšího letiště a jeho
dopad na rozvoj zdejšího průmyslu a obchodu.
(3) Chodci
Velká část centra města je určena pro chodce a je zaveden systém osobní přepravy mezi
vnitřním městským okruhem a okolními částmi města. Tam, kde není možné vytvořit pěší
zónu, jsou zavedena opatření v zájmu bezpečnosti provozu a díky kamerovému systému
mají občané pocit bezpečí.
(4) Cyklisté
Počet cyklistů v Dundee je relativně nízký, ale je třeba uvést nedávná motivační opatření v
rámci cyklistické infrastruktury, čítající například regionální rekreační stezku, jízdní pruhy
vyhrazené pro cyklisty v okolí škol v oblasti Whitfieldu, jízdní pruhy vyhrazené pro cyklisty na
severovýchodní tepně, cyklistické parkování v centru města a Národní cyklistickou síť
vedoucí přímo skrze Dundee.
Úroveň služeb
Příležitosti
· Opatrným plánováním zajistěte, aby se počet nerezidenčních soukromých parkovacích míst
snížil nebo alespoň nezvýšil.
· Proveďte revizi parkovacích standardů pro novou zástavbu a nastavte maximální počet
parkovacích míst tak, abyste demotivovali občany od užívání osobních automobilů.
· Zjistěte, zda systém mýta a omezení parkování u pracovišť nemohou být v budoucnosti
způsoby řízení poptávky po osobních automobilech.
· Zajistěte opatření, která povedou ke zlepšení dostupnosti, spolehlivosti a rychlosti
autobusové dopravy a partnerským přístupem zlepšete informovanost občanů.
· Zjistěte použitelnost P+R parkovišť jako motivačního nástroje pro občany žijící mimo
Dundee k využívání zelenějších způsobů přepravy.
· Ve spolupráci se společností Railtrack a provozovateli vlaků zjistěte možnosti zefektivnění
železnice s cílem poskytovat služby ve správný den a čas na dostupných stanicích.
· Zjistěte, zda je možné vybudovat v blízkosti letiště Dundee multimodální přepravní uzel.
· Zaměřte se na leteckou přepravu s cílem zvýšit počet dostupných destinací.
· Rozšiřte pěší zóny a cyklozóny v centru města.
· Tam, kde je to možné, odstraňte z center jednotlivých částí jiný než nutný motorizovaný
provoz a zlepšete tak prostředí pro chodce a cyklisty.
· Pokračujte ve zlepšování podmínek pro chodce zřizováním dalších přechodů, zklidňováním
provozu, rozšířením sítě kamerového systému a celkovým zlepšováním prostředí.
· Dokončete Zelený okruh kolem města.
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4 Dlouhodobá strategie
4.1 Vize
Tato část představuje dlouhodobou vizi pro uržitelnou dopravní strategii města Dundee.
Jejími hlavními body jsou: výběr způsobu přepravy s menší závislostí na automobilech,
omezení sociální exkluze, poskytnutí atraktivního prostředí pro chodce v centru města a
vylepšení podmínek pro chodce a zlepšení informovanosti o možnostech přepravy.

4.2 Udržitelný integrovaný systém přepravy
V této části je definována udržitelnost v kontextu přepravy na základě Bruntlandské komise a
britské vládní bílé knihy “Nový směr rozvoje dopravy”. Popisuje, jak se daří plnit pět cílů
přepravy (hospodárnost, dostupnost, ekologičnost, bezpečnost a integrovanost) na základě
definice integrovaného systému přepravy představené v této bílé knize.

4.3 Cíle vyšších úrovní
Zde je vyjmenováno pět klíčových cílů přijatých městským zastupitelstvem, v jejichž kontextu
jsou nastaveny priority. Tyto cíle jsou:






Podporovat integraci všech způsobů přepravy a uspořádání veřejného prostoru tak,
aby bylo dosaženo efektivnějšího přepravního systému.
Podporovat dostupnost každodenních služeb pro všechny, zejména pro ty, kteří
nevlastní automobil.
Podílet se na ekonomické efektivitě a podpoře pro udržitelný ekonomický růst v
příslušných oblastech.
Chránit a rozvíjet přirozené i uměle vybudované životní prostředí.
Zvýšit bezpečnost pro všechny účastníky provozu

Každý z těchto cílů je doprovázen krátkým komentářem popisujícím stávající situaci a s ní
spojené problémy, kterými je například fragmentace přepravního systému, obtížná
dostupnost služeb bez automobilu, negativní dopad provozu na životní prostředí včetně
kvality ovzduší a zranitelnost zejména starších lidí a dětí.

4.4 Priority
Tato část poskytuje krátký komentář o každém z pěti klíčových cílů, kdy nejvyšší důraz je
kladen na dostupnost; hospodárnosti a ekologičnosti je pak přiřazena stejná priorita. Také
uvádí, že samotná integrace napomáhá dosažení ostatních cílů a že extrémně důležitá je i
bezpečnost.

4.5 Hodnocení
V této části se v krátkosti vysvětluje proces hodnocení 25 klíčových komponent strategie
s využitím priorit popsaných v sekci 4.4. Každý z těchto 25 komponent se pak nějakým
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způsobem dotýká pěti klíčových cílů, které přispějí k vyřešení dopravních problémů města
Dundee.

4.6 Přehled strategie
V této sekci je popsán tříbodový přístup strategie, a to:

4.6.1 Omezení nutnosti cestovat
Dva hlavní komponenty podpory Plánů cestování a územního plánování, například podporu
rozvoje víceúčelových oblastí, zajištění menších lokálních center služeb a omezení dalšího
rozvoje maloobchodních zón mimo centrum města, omezení využití zelených ploch k obytné
a průmyslové zástavbě a podporu rozvoje oblastí brownfieldu.

4.6.2 Podpora alternativních způsobů přepravy
Tento přístup by měl zajistit, aby navrhovaná opatření podporovala zelenější způsoby,
poskytovala prioritu veřejné dopravě a podporovala chůzi a cyklistiku díky větší bezpečnosti
na silnicích. Dalšími aspekty je zkvalitnění lokálních železničních zařízení a služeb, rozvoj
informačních kampaní, Cestovních plánů, bezpečnějších cest do školy a informovanost o
veřejné dopravě.

4.6.3 Omezení využívání osobních automobilů
Principiálně je nutné pokračovat v omezování počtu dlouhodobých parkovacích míst v centru
města a využívání plánovacího systému k omezení soukromých nerezidenčních parkovacích
ploch spojených s novou zástavbou. To znamená, že zpoplatnění silnic a omezení parkování
u pracovišť sice nebude zavedeno, ale budou pečlivě sledovány výsledky národních pilotních
projektů.

5 Akce a cíle
V této kapitole je popsáno 25 klíčových komponent, které mají přispět k vyřešení problémů
města Dundee s dopravou. Každý z nich patří pod jedno z pěti zastřešujících témat,
jmenovitě Územní rozvoj a životní prostředí, Způsoby přepravy, Silniční síť, Opatření pro
kontrolu poptávky a Omezení provozu. Každý klíčový komponent má svůj cíl, komentář
popisující současné obtíže, opatření, která jsou právě zaváděna nebo byla v nedávné době
zavedena, návrhy a buď jeden nebo dva cíle. Celkem bylo pro 25 klíčových komponent
stanoveno 42 cílů. Následuje popis jednotlivých komponent, shrnutí komentáře, hlavní cíl a
příklad jednoho z dílčích cílů.

5.1 Územní rozvoj a životní prostředí
5.1.1 Plánování a rozvoj využití území
Tento komponent cílí na využití alokační strategie k zajištění rozvoje těch míst, která
podporují udržitelný rozvoj. Očekává se, že bude zahrnovat maximální využití parkovacích
standardů pro specifické účely, nahrazení systému Hodnocení dopadu provozu širším
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systémem Hodnocení dopravy pro oblasti nového rozvoje, využití Cestovních plánů a
plánování dohod na podporu používání udržitelných způsobů přepravy.
Také se zde uvádí, že přestože se v současné době používají pro rozvoj bydlení především
oblasti brownfieldu, bude třeba pro novou zástavbu využít i zelené plochy. Výsledkem je
vyšší kvalita a širší nabídka možností bydlení na lokálním trhu a obdobná situace s
průmyslovou zástavbou.
Hlavní cíl: Omezit potřebu cestování a tam, kde je cestování nutné, zajistit dostupnost všech
způsobů přepravy.
Dílčí cíl 1: Zajistit přínost oblastí brownfieldu tak, aby celková nabídka bydlení alespoň
odpovídala průměru Velké Británie.

5.1.2 Vybudované životní prostředí
Cílem tohoto komponentu je minimalizovat dopad průmyslu a prostoru silnic na životní
prostředí a podporovat dostupnost alternativních bezpečných a pohodlných infrastruktur
veřejné dopravy, chůze či cyklistiky. Lokální plán má nastavit standardy dostupnosti jinými
způsoby přepravy než automobily v rámci nově plánovaných oblastí rozvoje. Navrhuje
zavedení takzvaných Ambassador Routes, které by měly zvýšit kvalitu hlavních tahů a
přispět k pozitivnímu image města.
Hlavní cíl: Minimalizovat požadavky dopravy na prostor, ochránit historické dědictví města a
omezit negativní vizuální dopad provozu.
Dílčí cíl 3: Implementovat program Ambassador Routes do roku 2006.

5.1.3 Kvalita ovzduší, emise a hluk
Obecně je zdejší kvalita ovzduší hodnocena jako dobrá, ale na některých klíčových místech
jsou limity přesto překračovány. V souvislosti s tím je navržen Akční plán kvality ovzduší a
iniciativa Dundee21 se rovněž zabývá některými environmentálními aspekty. V souvislosti s
plánováním místního rozvoje a s posuzováním nových nabídek management dopravy je brán
zřetel i na negativní dopad hluku způsobeného dopravou.
Hlavní cíl: Zachovat současnou kvalitu ovzduší ve městě, minimalizovat negativní dopad
hluku způsobeného dopravou a přizpůsobit se vládou plánovanému omezení emisí CO2.
Dílčí cíl 5: Spustit Akční plán kvality ovzduší do roku 2001.

5.1.4 Sociální inkluze
Tato část identifikuje problémy s dostupností důležitých služeb pro rezidenty okrajových částí
měst spojených s nižší mírou vlastnictví osobních automobilů. Součástí řešení by měla být
cílená podpora autobusové dopravy. V dlouhodobém horizontu je třeba přehodnotit
autobusové služby a vytvořit dohody zvané Kvalitní partnerství poskytovatelů autobusové
dopravy. Rovněž je zapotřebí podporovat chůzi a cyklistiku.
Hlavní cíl: Zajistit, aby nabídka možností přepravy odpovídala potřebám společnosti.
Dílčí cíl 6: Zachovat současné schéma a cenovou politiku jízdného.
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5.2 Způsoby přepravy
5.2.1 Chůze
Tento komentář nastavuje kontext pro pěší dopravu s tím, že chůze je vlastně dílčí součástí
každé cesty. Navrhuje zavedení vylepšených přechodů pro chodce a kamerových systémů a
tam, kde není možné zavést pěší zóny, zavést opatření, která mají zvýšit bezpečí chodců na
ulicích a motivovat občany k chůzi. Také uvádí, že i další strategické prvky ulehčují život
chodcům, například celkové zklidnění dopravy. Iniciativa “Stezky pro každého” má
poskytnout síť stezek pro chodce, cyklisty i jezdce na koni.
Hlavní cíl: Udělat z chůze jednoduchý a bezpečný způsob dopravy z místa na místo.
Dílčí cíl 8: Zvýšit do roku 2011 modální poměr pěší dopravy do práce na 22 %.

5.2.2 Cyklistika
Tato část analyzuje důvody nízkého modálního poměru cyklistiky ve městě Dundee a
identifikuje dvě hlavní skupiny cyklistů – volnočasoví cyklisté a ti, kteří jezdí na kole do práce.
Rovněž se zmiňuje o okružní rekreační stezce zbudované pro první skupinu. Mezi
navrhovaná opatření patří:






Městská síť vyhrazených jízdních pruhů na ulicích.
Zohledňování cyklistů při plánování nových či rekonstrukci stávajících rychlostních
komunikací
Revize a vylepšení stávající okružní rekreační stezky.
Revize současných možností parkování jízdních kol a postupné navyšování jejich
počtu tak, jak se budou řešit jednotlivé příležitosti.
Podpora bezpečnějšího cestování do škol.

Hlavní cíl: Vyvinout bezpečnou, příjemnou a soudržnou infrastrukturu, která podporuje a
usnadňuje využití jízdních kol jako dopravního prostředku.
Dílčí cíl 10: Do roku 2001 zdvojnásobit objem cyklistiky a znovu jej zdvojnásobit do roku
2011.

5.2.3 Mopedy a motocykly
Je zřejmé, že mopedy a motocykly jsou oproti automobilům méně náročné na parkovací
místo a slabší stroje mají i nižší spotřebu. Uvádí se, že zavádění nových priorit se v tomto
kontextu nepovažuje za důležité, ale je zapotřebí vyřešit problém s poddimenzováním počtu
parkovacích míst. Dalším cílem je omezení obětí nehod lepším designem cest a křižovatek.
Hlavní cíl: Zvýšit bezpečnost mopedů a motocyklů na silnicích.
Dílčí cíl 11: Zdvojnásobit prostor pro parkování motocyklů v centru města do roku 2002.

5.2.4 Autobusy
Autobusy jsou v Dundee nejvyužívanější součástí veřejné dopravy. Cílem je díky
partnerskému přístupu podporovat dostupnost, spolehlivost a rychlost autobusových služeb
a také informovanost. Důležitým aspektem je vytvořit společný systém platby za veřejnou
dopravu pro všechny provozovatele a zmodernizovat vozový park zejména s důrazem na
nízkopodlažní vozidla a ekologičtější pohony. Dále je třeba zjistit možnosti zbudování P+R
parkovišť na okraji zastavěné oblasti.
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Hlavní cíl: Poskytovat efektivní a spolehlivé autobusové služby dostupné pro všechny.
Dílčí cíl: Zvýšit míru užívání autobusů pro cestování do a z práce na území města Dundee
na 33 % do roku 2011.

5.2.5 Taxi a soukromá vozidla k pronajmutí
Strategie uznává, že taxi a soukromá vozidla k pronajmutí představují bezpečnou a osobní
podobu veřejné dopravy. Vozidla taxislužeb se týká většina pozitivních opatření, která se
týkají autobusů. Zastupitelstvo hraje v udílení licence pro taxi a soukromá vozidla
k pronajmutí klíčovou roli.
Hlavní cíl: Zajistit bezpečnost, pohodlí a dostupnost vozidel taxislužeb.
Dílčí cíl 15: Zajistit, aby vozidla odpovídala Zákonu o diskriminaci hendikepovaných zejména
s ohledem na vozidla taxislužeb.

5.2.6 Dobrovolnická a komunitní přeprava
Je uznávaným faktem, že dobrovolnická a komunitní přeprava hraje v poskytování možností
přepravy pro hendikepované důležitou roli. Je třeba zachovat systém podporovaných
taxikaret a zjistit možnosti implementace služby “zavolej a jeď” a také možnosti zavést
systém zprostředkované přepravy mikrobusy.
Hlavní cíl: Poskytnout důležitou možnost přepravy lidem, kteří by jinak byli vyčleněni ze
společnosti.
Dílčí cíl 16: Spolupracovat s dobrovolnickým sektorem na podpoře pilotního projektu „zavolej
a jeď“ do roku 2001.

5.2.7 Železnice
Železnice se k dojíždění do práce v Dundee využívá jen málo. Existuje plán na vybudování
nové železniční stanice u Letiště Dundee, která má zlepšit spojení s hlavní železniční stanicí
v centru města.
Hlavní cíl: Podporovat častější a pohodlnější služby na lokální úrovni a zajistit integraci se
všemi ostatními způsoby přepravy.
Dílčí cíl 19: Do roku 2001 zbudovat jednotné fórum pro provozovatele vlaků, společnost
RailTrack, hospodářskou komoru a další zainteresované strany, které má pomoci nabízet
přepravní služby v pravý čas a na pravém místě.

5.2.8 Nákladní přeprava
Tato část si klade za cíl podporovat distribuční aktivity v Dundee a zároveň chránit
environmentální a sociální aspekty. Klíčovými cíli jsou:







Zhodnotit dopady nové organizace dopravy a strategie výstavby na distribuční sítě.
Analyzovat možnosti železniční nákladní přepravy.
Podporovat námořní a říční přepravu.
Udržovat silniční síť tak, aby byla zachována přístupnost nákladním vozidlům.
Podpořit a rozvinout roli Letiště Dundee a související letecké přepravy.
Podporovat metody zvýšení efektivity distribuce nákladu.

Hlavní cíl: Zachovat obslužnost nově vybudovaných oblastí ze stávající silniční sítě
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Dílčí cíl 21: Vydat příručku o hierarchii silnic a zásobování do roku 2002.

5.2.9 Propojení s extravilánem
Tato část se zabývá bezpečností na systému příjezdových cest do Dundee a také
prosazováním zlepšení kapacity železniční přepravy (největší výška a šířka železničních
vozidel) a signalizace na trati severně od Edinburghu, podporou nákladní železniční
přepravy, zavedení trajektové dopravy na kontinentální Evropu a zaměřením se na nové a
vylepšené způsoby přepravy, které s sebou přináší Letiště Dundee.
Hlavní cíl: Zajistit dostupnost Dundee a optimalizovat všechny způsoby přepravy (silniční,
železniční, námořní i letecké) s ohledem na jeho umístění.
Dílčí cíl 23: Dále se zaměřit na leteckou přepravu s cílem představit dvě nové destinace do
roku 2005.

5.3 Silniční síť
5.3.1 Sběrné komunikace
V této části je vnější městský okruh identifikován jako hlavní přístupová cesta do Dundee a
rovněž jsou rozpracovány způsoby, jak lze zamezit přímému přístupu provozu do centra
města. Dále jsou zde popsány kapacitní problémy na severovýchodní a severozápadní
dopravní tepně a zároveň i opatření pro zvýhodnění jiných než automobilových způsobů
přepravy.
Hlavní cíl: Zajistit efektivní síť sběrných komunikací, která bude poskytovat dobrý přístup do
centra města pro všechny druhy dopravy.
Dílčí cíl 24: Vypracovat a implementovat schéma efektivnějšího využití severovýchodní a
severozápadní tepny (na základě úspěšné žádosti o financování z Fondu veřejné dopravy)
do roku 2004.

5.3.2 Řízení dopravního provozu
V současné době probíhá revize řízení existující sítě v zájmu bezpečnějšího dopravního
prostředí a větší kapacity pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu. Městký dopravní systém
byl před časem vylepšen tak, aby poskytoval prioritu autobusům a doplněn o kamerový
systém monitorující silniční síť. Mezi další opatření patří Systém proměnného značení, který
informuje motoristy o obsazenosti parkovišť a priorita pro cyklisty a chodce zajištěná
vyhrazenými jízdními pruhy, posunutými hranicemi křižovatek u světelných signálů, zklidnění
dopravy a zóny s rychlostním omezením na 20 km/h.
Hlavní cíl: Maximální efektivita a bezpečnost
Dílčí cíl 26: Spuštění programu poskytujícího prioritu autobusům na alespoň pěti řízených
křižovatkách ročně mezi lety 2000 a 2005.

5.3.3 Bezpečnost na silnicích
Tato podsekce informuje o cílech národní iniciativy pro snížení počtu obětí dopravních nehod
a národní strategii pro bezpečnost na silnicích. Cílem je doplnit tyto dvě strategie o lokální
strategii bezpečnosti na silnicích. Je třeba se také zamyslet nad nastavením cílů pro snížení
počtu obětí z řad chodců a cyklistů. K prosazování bezpečnosti na silnicích jsou použita
technická opatření, vymáhání dodržování předpisů o provozu a edukace, zejména v případě
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dětí. Dále je zapotřebí informovat veřejnost o používání dětských autosedaček, cyklistických
přileb a oděvů z retroreflexního materiálu.
Hlavní cíl: Zvýšit bezpečnost všech účastníků provozu s důrazem na zranitelnější účastníky,
zejména děti.
Dílčí cíl 28: Dosáhnout snížení počtu obětí alespoň na úroveň stanovenou v celostátní
strategii.

5.3.4 Přepravní uzly
Klíčovými cíli je prozkoumat možnosti přepravního uzlu na Letišti Dundee a vybudovat
“neformální/potenciální” přepravní uzly. Jedním z nich je nedávno zrekonstruované městské
autobusové nádraží.
Hlavní cíl: Zajistit plynulost přepravy veřejnou dopravou a její integrální fungování.
Dílčí cíl 29: Vypracovat studii analyzující klíčové body do roku 2001.

5.3.5 Údržba
Tato podsekce identifikuje tři druhy údržby silnic: strukturální, rutinní a zimní. Pro strukturální
údržbu je důležitý vyvážený přístup, aby bylo možné se vyhnout zbytečným opravám v
budoucnosti. Důležité je uvědomit si, že rozpočtové škrty posouvají údržbu z proaktivního
módu k reaktivnímu. Defekty v povrchu silnice a chybějící či pokroucené kryty kanálových
vpustí znamenají velké nebezpečí pro chodce a cyklisty. Rutinní údržba pak pokrývá
pravidelné aktivity nezbytné pro bezpečnost provozu, například čištění vpustí, obnova
vodorovného značení a údržba veřejného osvětlení. Zimní údržba pak zahrnuje sypání cest
štěrkem a odklízení sněhu ze silnic a chodníků.
Hlavní cíl: Udržovat existující silniční síť ve stavu zajišťujícím bezpečný provoz vozidel i
pohyb chodců.
Dílčí cíl 31: Silniční síť – do roku 2002 omezit počet dopravních nehod se zraněním o 10 %
v porovnání s údaji z let 1995/1996.

5.3.6 Údržba mostů
V současné době probíhá hodnocení technického stavu mostů. Je třeba zajistit, aby jejich
technický stav umožňoval bezpečný provoz s ohledem na současná omezení maximální
přípustné hmotnosti nákladních automobilů. Prioritu má zesilování konstrukcí na silnicích
používaných nákladními automobily.
Hlavní cíl: Udržovat a posilovat existující mostní konstrukce s prioritou pro nejrušnější a
nejdůležitější trasy nákladních vozidel.
Dílčí cíl 33: Do roku 2003 uskutečnit dosud neprovedené rutinní opravy mostů.

5.4 Opatření pro řízení poptávky
5.4.1 Strategie parkování
Cílem strategie parkování je omezit parkování dojíždějících nezvyšováním počtu míst pro
dlouhodobé parkování oproti počtu z roku 1991. Je třeba využít systém lokálního plánování,
aby nedocházelo ke zvyšování počtu soukromých nerezidenčních parkovacích míst.
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Hlavní cíl: Dosáhnout vyvážené strategie parkování, která omezí používání osobních
automobilů dojíždějícími a napomůže ekonomické prosperitě města.
Dílčí cíl 34: Omezit počet dlouhodobých parkovacích míst v centru města na zhruba 1 800.

5.4.2 Zpoplatnění užívání silnic a parkování u pracovišť
Vláda má v úmyslu poskytnout lokálním samosprávám právo zavádět mechanismy
zpoplatňování užívání silnic a parkování u pracovišť. V současné době se ale zdá, že
strategie parkování je dostatečně restriktivní ve smyslu omezování nárůstu hustoty provozu.
Existují obavy, že zpoplatňování silnic či další zdaňování by mohlo přimět firmy
k vystěhování se za hranice města.
Hlavní cíl: Ponechat zpoplatňování silnic a parkování u pracovišť jako možná opatření do
budoucnosti.
Dílčí cíl 36: Sledovat národní pilotní projekty a každoročně hodnotit potřebu zpoplatňování
silnic a parkování u pracovišť.

5.4.3 Dopravní povědomí
Je známa nízká úroveň povědomí o negativním dopadu životního stylu závislého na užívání
automobilu. Zastupitelstvo má v úmyslu vstoupit do Národní asociace pro cestování a
přispívat k projektu TransXchange pro jednotný systém plánování cest (obdoba našeho CIS
JŘ a IDOS). Navrhuje nainstalovat systém informující cestující v reálném čase nejdříve do
jednoho koridoru a postupně jej rozšířit i na další koridory. Publicita má zvýšit povědomí o
nové infrastruktuře pro chodce a cyklisty.
Hlavní cíl: Zvýšit veřejné povědomí o důsledcích volby způsobu přepravy a zajistit, aby tato
rozhodnutí byla informovaná.
Dílčí cíl 37: Uspořádat alespoň jednu informační kampaň nebo propagační akci ročně.

5.4.4 Cestovní plány
Cestovní plány jsou využívány společnostmi k motivování zaměstnanců využívat alternativní
způsoby dopravy do práce. Zastupitelstvo bude podporovat vytváření těchto plánů a samo
vytvoří cestovní plán pro své zaměstnance.
Hlavní cíl: Podporovat přijetí zelených cestovních plánů všemi velkými zaměstnavateli.
Dílčí cíl 40: Každý rok přimět alespoň jednoho velkého zamětnavatele k vytvoření cestovního
plánu.

5.4.5 Cestování do školy
Ve městě Dundee cestuje denně do zdejších 52 škol velký počet dětí a stále více z nich vozí
rodiče do školy autem. Zastupitelstvo představilo dopravní vyhlášku motivující policii k
pokutování řidičů, kteří zastavují na zákazech zastavení v blízkosti školních budov. Tato
vyhláška je v souladu s iniciativou Bezpečnější cesta do školy, jejímž cílem je podporovat
chůzi a cyklistiku mimo jiné poskytováním parkovacích míst pro jízdní kola, vzděláváním a
propagačními akcemi.
Hlavní cíl: Zvýšit počet žáků, kteří do školy chodí pěšky nebo jezdí na kole.
Dílčí cíl 41: Pomoci alespoň jedné škole ročně zavést iniciativu Bezpečnější cesta do školy.
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5.5 Omezení hustoty provozu
5.5.1 Omezení hustoty silničního provozu
Tato část se odkazuje na Zákon o omezení silničního provozu a zákonné podmínky pro
vytvoření zprávy obsažené v Příloze C. Mnoho opatření navrhovaných ve strategii lokální
přepravy rovněž napomáhá omezení hustoty provozu. Tato podsekce shrnuje přístup
zastupitelstva k vytvoření cílové hodnoty hustoty provozu.
Hlavní cíl: Omezit předpokládaný nárůst hustoty provozu v centru Dundee v době dopravní
špičky.
Dílčí cíl 42: Zajistit, aby se hustota provozu v centru města Dundee v období ranní i
odpolední dopravní špičky do roku 2021 nezvýšila o více než 25 % v porovnání s údaji z roku
1996.

6 Implementační program
Tato kapitola stanoví zastupitelstvem navrhované investiční a příjmové programy pro
krátkodobý i dlouhodobý horizont. Investiční náklady zahrnují investice do pořízení a
udržování trvalých statků, například cest, mostů a vybavení, přičemž každá položka má
zpravidla hodnotu 10 000 liber a více. Výdaje z příjmových položek jsou krátkodobé výdaje
nutné k zajištění provozních nákladů, například rutinní údržby a podpory autobusové
dopravy.
Následují dvě tabulky. První z nich detailně popisuje tříletý plán investic seřazených podle
jména projektu nebo povahy investice pro účetní roky 2000/2001 až 2004/2005 a dále.
Plán investice

Projekt / Povaha investice

2000

2001

2002

2003

2004

Další

/01

/02

/03

/04

/05

roky

Menší projekty
Zklidnění provozu/podpora pro chodce a cyklisty

50

100

100

100

100

100

Světelné signály – přechody pro chodce (vodorovné

65

50

50

50

50

50

Autobusová infrastruktura/informace

25

25

25

25

25

25

Obrubníky typu Kassel a vylepšená infrastruktura

30

30

30

30

30

30

50

175

25

značení a ochranné ostrůvky) a světelná zařízení
Přeprava

Koridorové silnice
Zlepšení prostředí SV/SZ koridoru
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Plán investice

Projekt / Povaha investice
SV koridor (vylepšení pro přepravu)

2000

2001

2002

2003

2004

Další

/01

/02

/03

/04

/05

roky

250

SZ koridor (vylepšení pro přepravu)

550

500

25

150

440

375

200

250

50

+ SZ informační systém & preference pro autobusy
Schválené položky
Obnova pouličního osvětlení

500

500

500

500

500

500

Rekonstrukce silnic

250

250

250

250

250

250

51

45

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

1371

1975

2270

1755

1155

1105

Program zjištění stavu a opravy mostů
Upravené stezky pro chodce
Celkem

Plán investičních výdajů strategie LTS města Dundee

Ve druhé tabulce najdeme výdaje z příjmového rozpočtu na rok 2000/2001 a předpokládané
výdaje pro roky 2001/02 až 2003/04.
Projekt / Povaha investice

Konečný

Odhad

Odhad

Odhad

příjmový

výdajů

výdajů

výdajů

rozpočet

2001/02

2002/03

2003/04

2000/01
Přepravní projekty

323

323

323

323

Dotace pro veřejnou dopravu

510

480

480

480

Zlevněné jízdné a taxikarty

1,950

1,500

1,500

1,500

Silniční síť/údržba

1,937

1,937

1,937

1,937

Pouliční osvětlení

837

837

837

837

Zimní údržba

603

603

603

603

6,160

5,680

5,680

5,680

Celkem

Plán výdajů z příjmového rozpočtu strategie LTS města Dundee
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Proběhla analýza dvou scénářů možného dopadu různých objemů investičních výdajů podle
požadavků na dlouhodobé financování.
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Příloha A Sdružené cíle a metody sledování
Tato analýza u každého ze 42 cílů udává, zda je součástí krátkodobé, střednědobé či
dlouhodobé vize a také metody, kterými bude sledován jejich dopad. V následující tabulce
založené na výše popsané analýze vidíme tři příklady cílů.
Středové sloupce
1 – krátkodobý cíl
2 – střednědobý cíl
3 – dlouhodobý cíl
Cíle

1

2

3

Plánování a rozvoj využití prostoru
Zajistit takový přínos brownfieldových oblastí, aby celková
nabídka prostoru pro obytnou zástavbu odpovídala či
přesahovala celostátní průměr Velké Británie

•

•

•

Zjistit potenciál nových standardů týkajících se počtu
parkovacích míst do roku 2001
Uměle vybudované prostředí
Implementovat program Ambassador Routes do roku
2006
Kvalita ovzduší, emise a hluk
Zajistit dosažení všech Národních standardů kvality
ovzduší v časovém rámci nastaveném v Národní strategii
kvality ovzduší
Uvést Akčního plánu kvality ovzduší do praxe do roku
2001
Sociální inkluze
Zachovat současné schéma zvýhodněného jízdného

•

•

•

Zajistit, aby všechna vozidla veřejné dopravy vyhovovala
požadavkům Zákona o diskriminaci hendikepovaných z
roku 1995 ve stanoveném časovém rámci

•

•

Chůze
Zvýšit modální poměr lidí docházejících do práce pěšky o
22 % do roku 2011
Implemenovat vytvoření čtvrté dopravní zóny v centru
města do roku 2002 a tím zajistit větší prostor pro chodce

•

•

•

Cyklistika
Zdvojnásobit objem cyklistiky do roku 2001 a další
zdvojnásobení do roku 2011

•

•

•

Mopedy a motocykly
Zdvojnásobit prostor určený pro parkování motocyklů na
území centra města do roku 2002

•

Autobusy
Přimět všechny provozovatele autobusových přepravních
služeb k formálnímu podepsání “Smlouvy o kvalitním
partnerství” do roku 2001

•

•

•

•

•

Sledovací metoda
Vypracovávání
výroční
zprávy o všech nových
projektech obytné zástavby
na území Dundee
Cílová zpráva pro červen
2001
Vypracovávání
výroční
zprávy o pokroku
Pravidelné sledování kvality
ovzduší a výroční zpráva

•
•

•

Kontrola, zda Plán funguje v
červnu 2001
Informace
o
popularitě
zvýhodněného jízdného od
provozovatelů autobusů
Sledování pokroku a zpráva
o situaci v prosinci 2000
Extrakce a analýza dat
z Národního sčítání obyvatel
z let 2001 a 2011
Zaznamenání
situace
v prosinci
2001
pro
následnou analýzu pokroku
Extrakce a analýza dat
Národního sčítání obyvatel z
let 2001 a 2011. Rovněž
monitorování počtu cyklistů
využívající Zelený okruh
pomocí pěti stálých sčítacích
stanovišť
a
sledování
meziročního trendu
Měření prostoru určeného
pro parkování motocyklů
v centru města a vypracování
zprávy v prosinci 2001
Sledování
pokroku
a
vypracování
zprávy
v
prosinci 2000
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1

2

3

Zvýšit míru užívání autobusů k dojíždění do práce v
Dundee o 33% do roku 2011

•

•

•

Taxi a soukromá vozidla k pronajmutí
Zachovat počet vozidel taxislužby na hodnotě 507, jak je
uvedeno ve studii

•

•

Zajistit kompatibilitu se Zákonem o diskriminaci
hendikepovaných zejména v souvislosti s vozidly
taxislužby

•

•

Dobrovolnická a komunitní přeprava
Spolupracovat s dobrovolnickým sektorem a spustit
pilotní projekt “Zavolej a jeď“ do roku 2001

•

Založit společnosti provozující minibusy, která je bude
poskytovat různým skupinám, a spolupracovat se
skupinami s vlastními vozidly do roku 2003

•

Železnice
Zdvojnásobit dojíždění do práce po železnici do roku
2011

•

Do roku 2001 založit forum pro provozovatele vlaků,
společnost RailTrack, hospodářskou komoru a další
zainteresované strany, které má pomoci nabízet
přepravní služby v pravý čas a na pravém místě
Nákladní doprava
Založit partnerství pro nákladní dopravu, sestávající ze
zástupců zastupitelstva, tamních průmyslových podniků,
přepravního průmyslu, přístavu, hospodářské komory,
asociace nákladní dopravy a taysidské policie do roku
2001
Vydat příručku o hierarchii silnic a distribuci nákladu do
roku 2002
Propojení s extravilánem
Vypracovat studii o životaschopnosti a udržitelnosti
železniční nákladní dopravy pro Dundee a podat zprávu
do roku 2002
Dále se zaměřit na leteckou přepravu s cílem představit
dvě nové destinace do roku 2005
Sběrné komunikace
Vypracovat návrh vylepšení severovýchodního a
severozápadního koridoru (na základě úspěšné žádosti o
podporu ze strany Fondu veřejné dopravy) a
implementovat jej do roku 2004.
Do července 2001 navrhnout a připravit k implementaci
strategii zkrácení přepravních časů veřejné dopravy u
ulice Kingsway a tím umožnit žádost o financování ze
Skotského fondu veřejné dopravy.
Řízení provozu
Spuštění programu poskytujícího preferenci autobusům
na alespoň pěti řízených křižovatkách ročně mezi lety
2000 a 2005
Zhodnotit podmínky pro chodce a vozidla s výhledem na
zřízení šesti nových přechodů pro chodce na patřičných
místech do roku 2002

•

Sledovací metoda
Extrakce a analýza dat
Národního sčítání obyvatel
z let 2001 a 2011.
Každoroční kontrola registru
licence
pro
provozování
taxislužby
Zajištění,
aby
registr
obsahoval data, na jejichž
základu
bude
možné
sledovat kompatibilitu se
Zákonem
o
diskriminaci
hendikepovaných
Sledování
pokroku
a
vypracování
zprávy
v prosinci 2000
Podání zprávy o pokroku
v červenci 2002

•

•

Extrakce a analýza dat
Národního sčítání obyvatel
z let 2001 a 2011.
Sledování postupu a podání
zprávy v prosinci 2000

•

Sledování postupu a podání
zprávy v prosinci 2000

•

Sledování
pokroku
a
podávání výroční zprávy
Podat zprávu o situaci v
prosinci 2001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Podat zprávu o situaci v
prosinci 2004
Sledování
pokroku
a
podávání výroční zprávy

Sledování pokroku a podání
zprávy v lednu 2001
•

Sledování pokroku a podání
zprávy v prosinci 2002
Měření pokroku a podání
zprávy v prosinci 2001
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Cíle
Bezpečnost na silnicích
Dosáhnout snížení počtu obětí
odpovídal celonárodnímu cíli

tak,

aby

1

2

3

•

•

•

alespoň

Sledovací metoda
Využití počítačové databáze
nehod ke sledování počtu a
závažnosti dopravních nehod
a podávání výroční zprávy
Kontrolování prací na studii a
podání zprávy v prosinci
2001

Přepravní uzly
Vypracovat studii identifikující přepravní uzly do roku
2001

•

Vypracovat návrh přepravního uzlu mezi leteckou,
železniční a autobusovou dopravou v blízkosti Letiště
Dundee do července 2001 tak, aby bylo možné v
budoucnu zvažovat žádost o financování ze Skotského
fondu veřejné dopravy
Údržba
Silniční síť
Omezit nehody se zraněním či škodě na majetku o 10 %
oproti datům z let 1995/1996 do roku 2002
Zimní údržba
Omezit nehody se zraněním o 10 % oproti datům z let
1995/1996 do roku 2002

•

Podání zprávy o postupu v
lednu 2001

•

Přezkoumání záznamů a
podání zprávy v prosinci
2000

•

Přezkoumání záznamů a
podání zprávy v prosinci
2000

Údržba mostů
Uskutečnit dosud neprovedené rutinní opravy mostů do
roku 2003
Strategie parkování
Omezit počet dlouhodobých parkovacích míst v centru
města na zhruba 1800

•

Podání
2002

Zajistit, aby všechna obecní placená parkovací místa
odpovídala Standardu Asociace policejních ředitelů o
bezpečných parkovištích do roku 2002
Zpoplatnění silnic a zdanění parkování u pracovišť
Sledovat národní pilotní projekty a každoročně
přezkoumávat potřebu zpoplatnit silnice a zdanit
parkování u pracovišť
Dopravní povědomí
Uspořádat každoročně nejméně jednu informační kampaň
či propagační akci.

•

Poskytovat informace o veřejné dopravě na nejméně
30 % všech autobusových zastávek do roku 2001

•

Cestovní plány
Vytvořit cestovní plán pro městské zastupitelstvo města
Dundee do července 2001

•

Přimět alespoň jednoho velkého zaměstnavatele ročně
k vytvoření cestovního plánu
Cestování do školy
Každý rok pomoci alespoň jedné škole se zapojením do
iniciativy Bezpečnější cesta do školy
Omezení hustoty silničního provozu
Zajistit, aby hustota silničního provozu v centru města v
době ranní a odpolední špičky do roku 2021 nevzrostla o
více než 25 % v porovnání se stavem z roku 1996

•

zprávy

v

prosinci

•

•

Vypracování
každoročního
průzkumu
dostupnosti
dlouhodobých parkovacích
míst
Vypracování
zprávy
o
pokroku do prosince 2001

•

•

•

•

•

•

Sledování
národních
pilotních projektů a podání
zprávy podle potřeby v
červnu každého roku
Podávání
zprávy
o
uspořádaných kampaních či
akcích v prosinci každého
roku
Informační
panely
na
autobusových zastávkách a
podávání zprávy v prosinci
každého roku
Sledování postupu a podání
zprávy o situaci v prosinci
2000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sledování
postupu
a
podávání výroční zprávy
Podávání zprávy o postupu v
prosinci každého roku
Podávání každoroční zprávy
o indikativním monitorování
Automatických stanic měření
hustory provozu a každých
pět let podání zprávy o
komplexním monitorování
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Příloha B Analýza komponent
Tato analýza přiřazuje ke každému klíčovému komponentu cíl a hodnotí, jak tento
komponent přispívá k plnění cílů vyšší úrovně. Hodnocení je kvantifikováno podle klíče 1 –
velké přispění, 2 – podstatné přispění, 3 – mírné přispění. Celkové skóre pak představuje
“důležitost cíle”; čím vyšší skóre, tím více cíl přispívá celkové strategii.

Příloha C Veřejná zpráva o omezení hustoty silničního provozu
Tato zpráva byla vypracována podle požadavků odpovídajícího právního předpisu, konkrétně
Zákona o omezení silničního provozu.
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Shrnutí Plánu udržitelné městské logistiky
(SULP) města Dundee
Tento plán SULP (plán udržitelné městské logistiky)
se skládá z pěti kapitol a dodatku. Celý plán má 22
stran a je k nahlédnutí zde. Následující text shrnuje
každou z pěti kapitol.

Příprava plánu
Tato kapitola se odkazuje na project ENCLOSE a
udává, že cílem tohoto plánu SULP je stavět na
existujících iniciativách s cílem rozšířit cíle
k dosažení energeticky efektivnější logistiky a
následnému omezení emisí uhlíku způsobených
nákladní dopravou. Jeho součástí jsou odkazy na
související legislativu či existující politiku.

Pozadí a klíčové problémy
Tato část obsahuje informace o městě samotném (počet obyvatel, geografie, ekonomika),
popisuje kvalitu ovzduší jako zásadní problém a popisuje důležitost regionálního přepravního
partnerství (RTP) pro plánování nákladní přepravy.
Na problémy spojené s logistikou bylo v Dundee poprvé upozorněno díky shrnutí závěrů
první Akce pro zvýšení povědomí.
Tam byly vůbec poprvé poskytnuty informace o obecním Akčním plánu kvality ovzduší a
hluku a tehdejší iniciativy městského zastupitelstva a RTP. Těmi se rozumí zlepšování
dostupnosti městského přístavu, založení Partnerství pro nákladní dopravu a zkoumání, zda
je záhodno vybudovat logistické centrum pro sdružování zásilek.
Detailně je popsán přístup řízení
dopravy v centru města včetně
kontroly nad dostupností a
průjezdností
oblasti
uvnitř
vnitřního
městského
okruhu,
zavádění pěších zón a omezování
vjezdu do obchodních ulic na
určité časy, a regulace užívání
prostoru podél okraje vozovky. Je
zde i zmínka o Inteligentních
dopravních
systémech,
které
ovládají
světelné
signály,
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proměnném dopravním značení parkovacích ploch, systému průmyslových kamer (CCTV) a
Informačním systému pro cestující v autobuse.
Jedna z částí obsahuje informace z logistiky – specifická ustanovení pro komerční a nákladní
dopravu a přehled hlavních typů logistických toků založený na provozu vozidel různých
klasifikací a průzkumu mezi koncovými zákazníky.

Cíle
Tato kapitola vyjmenovává cíle plánu SULP,
které mají vyústit v:




Úspornější logistiku v Dundee
Omezení nežádoucích dopadů nákladní
dopravy v Dundee
Iniciativu městského zastupitelstva jít
příkladem a omezit environmentální
dopady městského vozového parku

Plán
Tato kapitola obsahuje výčet opatření rozdělený na krátkodobá opatření (2014-2017),
střednědobá opatření (2018-2023) a dlouhodobá opatření plánovaná na rok 2023 a dále.
Krátkodobý program odráží současný stav charakterizovaný nedostatkem finančních zdrojů.
Naznačuje, že dřívější implementace střednědobých opatření by mohla být možná, pokud
dojde k navýšení rozpočtu. Implementace střednědobého programu bude tématem
k opětovnému prodiskutování v období mezi léty 2018 a 2023. Součástí kapitoly je také
popis časového rámce plánu SULP a jeho rezonance s ostatními strategiemi, například
Strategií regionální přepravy, a možností financování.
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Cílem krátkodobého programu je pokračovat v současných iniciativách. Mimo kontroly
řízení provozu, zejména v oblasti centra, byly iniciativy implementovány specificky tak, aby
podporovaly udržitelnou městskou logistiku. Mezi tyto iniciativy patří představení schématu
oceňování vozových parků projektu ECOStars, zaměřeného na nákladní vozidla, vyvíjení
online informačního systému o provozu
nákladních vozidel, a začleňování
elektromobilů do obecního vozového
parku. Dále uvádí, že bude zapotřebí
zhodnotit realizovatelnost zavedení
emisní zóny v centru města.

Střednědobý program čítá tři akce: přepravu zboží zákazníkům autobusy v rámci systému
P+R – tato akce by samozřejmě byla odvislá od úspěšnosti zavádění P+R parkovišť,
potenciální vybudování logistického centra pro sdružování zásilek a další vývoj informačního
nástroje využívajícího informace získané z navigačních systémů či aplikací pro
provozovatele nákladní dopravy v Dundee.
Dlouhodobý program čítá dvě schémata, která by v obou případech vyžadovala značné
investice. Prvním je vývoj nákladního překladiště v městském přístavu, které by podporovalo
využívání železniční nákladní přepravy namísto silniční, druhým je případná rekonstrukce
silnice A90 vedoucí skrz a kolem města Dundee, což by napomohlo jak logistickým tokům
v Dundee, tak odklonění dálkové nákladní dopravy mimo centrum města.

Hodnocení iniciativ
Kapitola 5 poskytuje základní logistické informace založené na hustotě provozu na hlavních
městských tepnách, počtu komerčních vozidel vjíždějících do centra města, a měření kvality
ovzduší na stanicích umístěných poblíž dopravních uzlů. Na základě dostupných dat jsou
krátce zhodnoceny i střednědobé a dlouhodobé projekty.
Využití elektromobilů městským zastupitelstvem Dundee
Městské zastupitelstvo v Dundee disponuje jedním z nejrozsáhlejších vozových parků v celé
oblasti Tayside, čítajícím přes 600 vozidel. Velká většina těchto vozidel je vybavena
benzínovými nebo dieselovými motory, které produkují CO2, NO2 a PM10. Díky
elektromobilům, které žádné z těchto škodlivých zplodin neprodukují, může městské
zastupitelstvo dostát svým environmentálním závazkům. Elektromobily přispívají i ke snížení
emisí CO2. Město Dundee je velmi kompaktní. Využití elektromobilů je tak výjimečně
užitečné, protože trasy cestování po městě jsou v porovnání s ostatními oblastmi relativně
krátké.
Pořizovací cena elektromobilu je v porovnání s benzínovými či dieselovými automobily vyšší,
přesto se však ukazuje, že z dlouhodobého hlediska jsou elektromobily vzhledem k nižším
provozním nákladům úspornější.
Na základě kalkulace emisí uhlíku pro současných 39 elektromobilů se ukázalo, že celkově
ušetřily městu Dundee 66,1 tun CO2 ročně, jen v centru pak 0,6 tuny CO2 ročně. Nyní se
testuje optimalizační software, který má pomoci odklonit dopravu z centra města.
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Přeprava zboží zákazníků autobusy v rámci systému P+R
V současné době není možné odhadnout náklady na využití autobusů v systému P+R
k přepravě zboží, protože dosud není znám celý rozsah této operace. Zdá se však, že by
tento systém mohl pomoci omezit potřebu cestování automobilem do centra jen kvůli
vyzvednutí většího či neskladného zboží z obchodu v centru města. Tento systém by mohl
rovněž pomoci obchodům s dopravou zboží k zákazníkovi, což by v konečném důsledku
znamenalo ušetření kilometrů při doručování. Jakýkoli přesnější odhad je však pro
nedostatek dat v současné době nemožný.
První data, na jejichž základě bude možné zhodnotit tuto možnost, mohou být zpřístupněna
po ukončení pilotního projektu Den Bosch, který je součástí projektu ENCLOSE.
Logistické centrum pro sdružování zásilek
Na základě výsledků studie proveditelnosti vypracované v letech 2010/2011 je možné
odhadnout roční náklady na provozování logistického centra v Perthu na něco mezi 120 000
liber a 345 000 liber. Tento odhad počítá s využitím existujících logistických možností a
jedním elektromobilem, který denně podnikne čtyři doručovací cesty. Vybudování nového
skladu by znamenalo vysoké investiční náklady. Tyto odhady se dají aplikovat i na podmínky
v Dundee.
Součástí studie byl model dopadů logistického centra obsluhujícího Dundee a na jejich
základě bylo usouzeno, že i při dvacetiprocentní míře využívání maloobchodníky by bylo
možné snížit emise až na následující úroveň:
CO2, 96,1 – 113,6 tun ročně (snížení o 11,8 – 13,9%)
NO2, 555 – 646 kg ročně (snížení o 12,5 – 13,4%)
PM10 29,5 – 31,2 kg ročně (snížení o 13,3 – 13,4%), Plán udržitelné městské logistiky
Dundee - odhad
Další vývoj informačního nástroje využívajícího informace získané z navigačních
systémů či aplikací pro provozovatele nákladní dopravy v Dundee
Není možné odhadnout náklady na rozšíření rozsahu informací získávaných v současné
době z internetových zdrojů. Veškeré dopady by však měly být pozitivní ve smyslu zkrácení
omezení zbytečně najetých kilometrů, umožnění doručovacím vozidlům vyhnout se
dopravním zácpám nebo prostojům způsobeným rekonstrukcí silnic a podobně.
Vybudování železničního překladiště v přístavu Dundee
Celková data potřebná k určení návratnosti překladiště nejsou k dispozici. Mezi potenciální
výhody překladiště by patřily omezení provozu těžkých nákladních vozidel, zejména
v západní a centrální části silnice Kingsway a následný pozitivní dopad na objem imisí CO2.
Provozovatelé přístavu se v současné době snaží odklonit provoz nákladních vozidel
z centra orientací na východní přístupovou cestu na Stannergate a tedy silnice A92 a A90.
A90 skrz/kolem Dundee
Ke zjištění proveditelnosti kterékoli z obou možností úpravy silnice A90 je zapotřebí další
práce.
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Monitorování
Je navrženo monitorování, které proběhne ve dvou fázích. První počítání komečních vozidel
vjíždějících do centra města proběhne na konci krátkodobého programu v roce 2017, druhé
počítání proběhne na konci střednědobého programu v roce 2023. Každoročně proběhne
měření kvality ovzduší s využitím existujících meteorologických stanic.

Dodatek
Tento dodatek ukazuje rozmístění nakládacích ramp na území centra města Dundee.
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Komunikace města Dundee a snahy o
zapojení zájmových skupin
Při vývoji Strategie lokální přepravy (SUMP)
Městské zastupitelstvo města Dundee vydalo v říjnu 2000 Plán udržitelné městské mobility
(SUMP) pod názvem Strategie lokální dopravy (LTS). Tento plán byl vytvořen jako reakce na
bílou knihu vydanou britskou vládou v roce 1998 nazvanou “Možnosti cestování pro
Skotsko”, v níž byly skotské městské samosprávy vyzývány k vytvoření svých lokálních
strategií LTS. Vláda očekávala, že “tyto strategie nastaví plány a priority jednotlivých
samospráv směrem k vývoji lokálních integrálních přepravních strategií, které budou sloužit
lidem v okolních oblastech v souladu s naší orientací na udržitelný rozvoj”. Strategie LTS tak
nebyl dokument vyžadovaný zákonem, přesto se však lokální zastupitelstva při její tvorbě
musela
řídit
platnými
směrnicemi.
Tyto
směrnice
najdete
zde:
http://www.gov.scot/Resource/Doc/37428/0026480.pdf
Strategie LTS byla vypracována přes omezené lidské zdroje, které mělo zastupitelstvo města
Dundee v té době k dispozici. V první fázi bylo rozhodnuto, že zastupitelstvo pomůže
vypracovat prozatímní dokument LTS; díky tomu však bylo možné nastavit ihned od počátku
směřování vize a strategie a také stanovit cíle, identifikovat příležitosti a pomoci s
formulováním strategií a iniciativ.
Prozatímní LTS byla představena Komisi pro plánování a dopravu 25. října 1999 s
doporučením širokého spektra následných konzultací. Tento dokument byl poté předán
organizacím se zájmem o dopravu ve městě pro návrhy a komentáře. Mezi konzultované
organizace patřily skotská vláda, národní organizace zabývající se územním rozvojem
(Federace skotských majitelů pozemků, Skotské domovy, Asociace skotských stavitelů),
nezávislé poradní orgány (Královská skotská komise pro krásné umění), okolní
zastupitelstva, politické strany, národní přepravní zájmové skupiny, například Klub
cykloturistiky a Asociace dopravců, místní developerské firmy a obecní rady. Získané
komentáře byly použity k vyvinutí finální strategie, která byla opět postoupena k finálnímu
posouzení. Tyto finální komentáře byly společně s konečnou podobou strategie předloženy
ke schválení Komisi pro plánování a dopravu 30. října 2000.

Při vývoji Regionální přepravní strategie (regionální SUMP)
Strategie LTS měla být vyhodnocena v roce 2003, ale decentralizace britské vlády vedla
k založení skotského parlamentu, který představil nový systém regionálního plánování
dopravy. Součástí tohoto nového systému byl i požadavek na vypracování regionální
přepravní strategie (RTS). Dundee bylo společně s Angusem, Perthem, Kinrossem a
Stirlingem zahrnuto do regionu Tayside a Centrální Skotsko. Skotský parlament poskytl
finance pro extenzivní konzultace a vývoj nové strategie RTS. Nová RTS však musela
odpovídat směrnicím skotské vlády a stejně jako každý velký projekt vyžadující financování z
vládních fondů podléhala komplikovanému schvalovacímu procesu.
Strategie RTS týkající se Dundee skýtá podobný strategický kontext a v konečném důsledku
vedla k vytvoření strategie LTS, která obsahuje detailněji rozebrané strategie a programy.
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Další rozvoj elementů / programů / akcí strategie LTS probíhal podle potřeby v závislosti na
měnících se podmínkách. Klíčovým okamžikem bylo vytvoření Plánu udržitelné městské
logistiky (SULP), který poskytuje detailnější strategii pro městskou logistiku. LTS jako celek
se však aktualizace na druhou generaci nedočkala.

Při vývoji Plánu udržitelné městské logistiky (SULP)
Vývoj plánu SULP proběhl v rámci projektu ENCLOSE financovaného organizací IEE.
Jedním z klíčových cílů tohoto programu bylo zhotovit návod pro vypracování plánu SULP a
následné zapojení zájmových skupin proběhlo podle vzoru vytvořeného v rámci projektu.
Plán SULP města Dundee využíval v počátečních fázích průzkum mezi maloobchodníky
z centra, který byl původně určen pro jinou iniciativu, ale dokonale odpovídal požadavkům
vývoje SULP. Průzkum se prováděl formou dotazníku rozeslaného všem obchodům v centru
města. Tématem jednotlivých otázek byla povaha a frekvence zásobování a zaměřoval se
zejména na obtíže spojené s dostupností.
Zapojení zájmových skupin proběhlo zejména v rámci dvou “Akcí zvyšujících povědomí”
(ARE). První z nich proběhla v červnu 2013 a sestávala z prezentací na téma národních,
regionálních a lokálních priorit a iniciativ, názoru provozovatelů a problémů s čistotou
ovzduší. Následoval workshop facilitovaný firmou složenou z nezávislých konzultantů.
Pozvánky byly odeslány mimo jiné na adresu skotské vlády, partnerství regionální přepravy,
ostatní oddělení městského zastupitelstva Dundee, jednotlivým radním, národním
přepravním organizacím, provozovatelům nákladní přepravy a organizacím zastupujícím
obchodníky podnikající na území Dundee. Tyto akce měly identifikovat problémy spojené
s městskou logistikou, například obtíže s doručováním zásilek, dále komplikace společenské
a environmentální povahy a v neposlední řadě řešení, která by bylo možné aplikovat. Závěry
z akcí ARE byly použity při vytvoření předběžného návrhu plánu SULP.
Druhá akce ARE proběhla o dvanáct měsíců později a k pozvánce už byla přiložena
předběžná podoba plánu SULP. Součástí akce byl opět i workshop, tentokrát ale
organizovaný zástupci města. Plán SULP byl pečlivě analyzován bod po bodu a každý názor
byl vítán. Závěry z této akce byly použity k vytvoření finální podoby plánu SULP, která byla
předána ke schválení Komisi pro městský rozvoj v říjnu 2014.
Oběma akcím se úspěšně podařilo zapojit zájmové skupiny do vývoje plánu SULP. Zapojení
zájmových skupin, které nebyly přímo odpovědné za logistiku, zejména pak
maloobchodníků, se ukázalo jako
obtížné. Tento fakt se může odrážet v
jednom ze závěrů plánu SULP, že
obecně se provozovatelé logistických
firem při hledání přístupových cest na
místo určení nedostávali do přílišných
problémů.
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