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Souhlas se jmenováním členů řídící skupiny Plánu udržitelné městské mobility Ústí 

nad Labem 

Mgr. Jan Husák, vedoucí oddělení koncepcí, OSR, MmÚ  
 

Pavel Dufek, náměstek primátorky 

Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí Odboru strategického rozvoje, MmÚ 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí Právního odboru, MmÚ 

 



 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s c h v a l u j e  

1. v souladu s usnesením č. 380/16 Zastupitelstva města Ústí nad Labem, ze dne 7. 12. 

2016 jmenování zástupců politických stran zastoupených v Zastupitelstvu města 

Ústí nad Labem do Řídící skupiny pro zpracování Plánu udržitelné městské mobility 

v tomto složení: 

a) Pavel Dufek, náměstek primátorky Statutárního města Ústí nad Labem 

b) Zbyněk Svoboda    (jmenován – ČSSD) 

c) Pavel Vodseďálek   (jmenován – KSČM)    

d) Ing. Jiří Mach   (jmenován – nezařazení)  

e) Ing. Jiří Brodský    (jmenován – TOP 09)   

f) Ing. Martin Mata, MBA  (jmenován – Vaše Ústí)   

g) Martin Hausenblas, MBA  (jmenován – PRO! Ústí) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

 

Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 380/16, ze dne 7. 12. 2016 (dále jen 

„usnesení“) byla ustanovena řídící skupina Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem 

(dále jen „Řídící skupina“) v zastoupení: 

a) náměstek/radní pro oblast dopravy a majetek, životního prostředí, územního 

plánování, 

b) zástupce politických stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem, 

c) vedoucího Odboru strategického rozvoje (OSR), vedoucí oddělení koncepcí 

OSR, 

d) vedoucího Odboru životního prostředí, 

e) vedoucího Odboru dopravy a majetku, 

f) vedoucího Odboru investic a územního plánování, 

g) zástupce vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem,  

h) předsedy/zástupce odborných skupin vytvořených v rámci realizační fáze Plánu 

udržitelné městské mobility Ústí nad Labem.  

 

Ve smyslu usnesení a v souladu s právním stanoviskem Právního odboru Magistrátu města Ústí 

nad Labem je pravomoc jmenovat členy Řídící skupiny svěřena Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem.  

K jmenování politického zástupce byly vyzvány všechny politických strany a hnutí zastoupené 

v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. Na základě obdržených jmenování byl vytvořen ke 

schválení seznam zástupců politických stran navržených do Řídící skupiny pro zpracování Plánu 

udržitelné městské mobility.  

Jmenování zástupce  každé z politických stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem je stanoveno na dobu určitou, odpovídající délce funkčního období politické strany a 

hnutí v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. Délka jmenování u ostatních členů Řídící skupiny 

bude určena Statutem a Jednacím řádem Řídící skupiny pro zpracování Plánu udržitelné městské 

mobility Ústí nad Labem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


