INTERNÍ ZPRAVODAJ: 02/2015
27. 2. 2015
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:

1. Podle „Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit členský poplatek za daný rok 2015 do 31.
ledna 2015, a to na účet asociace - 3331748359/0800, Česká spořitelna, a. s.. Prosíme o jeho zaslání
na daný účet. Do zprávy pro příjemce napište jméno města. Týká se to samozřejmě jen členů, kteří
tak stále ještě neučinili
2. Další Valná hromada sdružení proběhne dne 9.4 2015 v Moravské Třebové se začátkem ve 12:00.
Právo hlasovat za město na valné hromadě budou mít jen ti zástupci, kteří předloží doklad rady
města, že jsou pověřenou osobou (starosta by toto právo měl mít automaticky, je třeba mít
k dispozici jen příslušné usnesení rady, či zastupitelstva). Více – viz samostatná pozvánka.
3. Připomenutí pro města, která ještě nezaslala aktualizované kontakty pro navazující komunikaci a to
v následujícím složení, aby tak neprodleně učinila:
a. Kontakt na člena rady (zastupitele) města, který bude mít na starosti problematiku městské
mobility, cyklistické dopravy a cykloturistiky na starosti.
b. Kontakt na úředníka (nebo externího pracovníka), který bude mít na starosti problematiku
městské mobility, cyklistické dopravy
c. Kontakt na úředníka, který bude mít na starosti problematiku cykloturistiky a Česko jede

B. PŘEHLED nejbližších PLÁNOVANÝCH AKCÍ ASOCIACE pro rok 2015






28.4.2015, 16:00, Olomouc, galerie Šantovka, vernisáž výstavy „Tady žiju“, složenou ze tří částí
„Copenhagen solution“, „Good city“ a „Tady žiju“, kde na cca 10 – 15 panelech by byly
prezentovány české osobnosti na kole. Výstava následně bude putovat po městech. Jak pracovat
s výstavou se dozvíte na valné hromadě a na konferenci v Olomouci.
29. - 30. 4. 2015, Olomouc - konference pod názvem „Města s dobrou adresou“. Registrace na
konferenci byla spuštěna dne 26.2.2015 – více viz přiložený soubor.
18. - 19. 6. 2015, Domažlicko bude hostitelem konference na téma Česko jede s exkurzí po
cyklotrase č.3. Program se stále připravuje a dne 4.3.2015 proběhne koordinační jednání v Plzni.
Září 2015: vyhlášení soutěží, které pořádá asociace (náměty budou upřesněny na valné hromadě)

C. CIVINET Česká a Slovenská republika pořádá tyto akce (více informací radomira.jordova@cdv.cz):



19.3.2015 – exkurzi „Tvorba Generelu udržitelné dopravy“ (Ústí nad Labem).
30.3.2015 – konference „Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility“ (Praha)

D. INFORMACE, KTERÉ BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT



Podrobnosti ke všem aktivitám asociace jsou k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/
Přehled všech novinek asociace je k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/novinky/
ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY
Wellnerova 3, 779 00 Olomouc, IČO: 01911996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 3331748359/0800
Mobil.: +420 602 503 617, E-mail: info@cyklomesta.cz

www.cyklomesta.cz

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY spojuje města podporující cyklistickou dopravu. Sdružení chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich
městech, vychovávat odborníky a usilovat o zvýšení podílu jízdních kol jako plnohodnotného prostředku pro každodenní cesty.

