INTERNÍ ZPRAVODAJ: 04/2015
22. 7. 2015
A. Chystané nejbližší akce Asociace měst pro cyklisty:





23. července 2015, Praha – Letní škola Cyklistická akademie: komunikace a kampaně
Pozvánky byly již rozeslány - seminář je především určen pražským městským částem a dále
městům, které připravují žádost na SFŽP ve věci komunikační strategie.
15.-16. září 2015, Domažlice - Konference „Česko jede“ s exkurzí po cyklotrase č.3. - viz samostatná
pozvánka (Co znamená značka Česko jede, jaké jsou nové možnosti financování cyklistických stezek,
jak rozhýbat Česko – umějí dnes české děti udělat kotoul? To vše za účasti zástupců Ministerstva
dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, SFDI, krajů, měst, obcí a dalších institucí...
Pozvánku, program a najdete na www.cyklokonference.cz).
23. září 2015 od 14:00, Nymburk – kulatý stůl členů asociace - viz samostatná pozvánka

B. Máme možnost zasílat připomínky k:




pravidlům SFDI na poskytování příspěvků na cyklostezky – Pravidla jsou dostupná zde:
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/sfdi/ . Potřeboval bych ale připomínky co nejdříve,
nebo mi aspoň napište, že máte zájem poslat připomínky, ale teď nestíháte a tak je pošlete v
termínu …
k revizi ČSN 73 6108 (lesní cesty - komunikační síť) - rád bych zde zapracoval vaše požadavky na
využití lesní dopravní sítě. Já chci poukázat na to, že lesní hospodářská doprava není jedinou
dopravou, která může jezdit po lesních cestách. Na jedné straně tu může fungovat cyklodoprava,
aby například cyklisté nemuseli jet po souběžné silnici I. třídy a pak je tu samozřejmě terénní
cyklistika. Zkuste mi tedy poslat vaše návrhy na úpravu lesních cest ve vztahu k jejich užívání
dopravními a terénními cyklisty. V této chvíli stačí jen připravit textovou zprávu s připomínkami
nebo návrhem změn. Podle předběžných informací by vlastní proces revize normy měl začít v II.
polovině 2015 v gesci ÚNMZ ČR. Opět mě aspoň napište, kdo má zájem poslat připomínky, abych
věděl, na koho mám čekat.

C. Intenzivní spolupráce se SFDI a MD




dne 27.7.2015 proběhne na MD společná tisková konference MD a Asociace měst pro cyklisty.
Chceme zde představit výsledky aktivit asociace po dvou letech její existence. V příloze najdete
seznam hlavních aktivit (LEGISLATIVA, FINANCE, MARKETING, VZDĚLÁVÁNÍ).
V tomto kontextu je ale zajímavý fakt, že SFDI spolu s MD jsou ochotni navýšit rozpočet SFDI na
příspěvky na cyklostezky, ale je nutné znát vaši připravenost. Prosím pošlete mi jednoduchou
informaci, jak jste připraveni na rok 2016. Máte již projekt s územním, či stavebním povolením, aby
se dal projekt podat na SFDI pro rok 2016 (buď do první, či druhé výzvy)? Čím dříve odpovíte, tím
lépe.
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D. Marketing, propagace, kampaně a komunikace
Jedním z cílů asociace je cíleně pracovat na podpoře udržitelných forem dopravy ve městě a to nejen
prostřednictvím „tvrdých“ infrastrukturálních opatření, ale také prostřednictví propracovaného marketingu,
kampaní a komunikace s veřejností. Proto asociace musí vyvíjet takové aktivity, které budou korespondovat
s touto vizí. S tím souvisí tyto aktivity:









Je třeba si rezervovat termíny pro příští rok 2016 na výstavu Města s dobrou adresou. Kdo má o ní
zájem, prosím napište nám, abychom společně vytvořili kalendář výstavy pro rok 2016 – Více o
výstavě se dozvíte zde: http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/
Chceme spustit soutěž „Tady žiju“, která navazuje na soutěž Hlavní město cyklistů. O pravidlech se
dočtete zde: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/soutez-tady-ziju/. Zjednodušeně. Když se podíváte
na popis jednotlivých členských měst (http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/), tak postrádá
potřebnou „energii“, „důvěryhodnost“ a tak je potřeba s tím něco udělat. I proto soutěž tentokrát
směřuje tímto směrem. V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit.
Na 14.9. 2015 připravujeme tiskovou konferenci na téma Evropský týden mobility (16.-22. září
2015). Prosím, posílejte nám plán akcí, které připravujete v souvislosti s letošním ETM.
Evropský týden mobility 2015 - stejně jako v loňském roce máme možnost prezentovat se na
programu v Praze, kter v loŇském roce probíhal na Václavském náměstí. Předběžně si prosím
shromažďujte materiály a hlašte, kdo by měl zájem se připojit. Akce je pro Vás bezplatná, pouze
bude třeba doručit tiskové materiály do Prahy (doručovací adresu potvrdíme později).
Jak už jsem zmiňoval, tak 23.7.2015 proběhne v Praze seminář na „Komunikaci“ a „Kampaně“.
Prezentace ke stažení najdete jako obvykle na www.cyklokonference.cz, ale kromě toho Vám
posílám přes úschovnu odkaz na prezentace a dokumenty v anglickém a českém jazyce
z evropského projektu Transport Learning, které jsme pro vás nechali přeložitwww.uschovna.cz/zasilka/FPBF75TGLLNH446T-G2N. Upozorňujeme, že se jedná o velmi obsáhlé
informace a jsou určené především pro ty, kteří mají za úkol připravit komunikační strategii pro
město, jak podpořit veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. I o tom bych jsem se chtěl s Vámi pobavit
dne 23.9.2015 na setkání koordinátorů v Nymburce.

E. 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/
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Příloha 1: Přehled klíčových aktivit
LEGISLATIVA: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/legislativa/.
Podařilo se připravit legislativní „cyklobalíček“, který nyní míří do poslanecké
sněmovny (připraven pozměňovací návrh pro projednávány zákon o provozu na
pozemních komunikacích). Dále se podařilo připravit podklady pro novelizaci
vyhlášky, která zahrnuje celou řadu dalších pro–cyklistických opatření.
Co nás ale čeká:




už projednání návrhů vyhlášky naznačilo, že neexistuje jednotný výklad a tak
je nutné i nadále monitorovat danou oblast. Ve spolupráci s městy bylo
spuštěno legislativní okénko – „Spory a neshody“, kde již monitorujeme
první případ: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/iniciovani-zmen-vcyklolegislative/spory-a-neshody/
je třeba podpořit přípravu nových Technických podmínek „Navrhování
komunikací pro cyklisty.

FINANCE: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/.
Spolupodíleli jsme se na přípravě podmínek pro IROP, Cíl 1.2. a se SFDI jsme našli
společný koncensus při posuzování projektu. Pokud budou připraveny projekty, tak
není problém navýšit rozpočet SFDI na cyklistické stezky. Nově také bude možnost
získat až 100% dotaci na zpracování projektových dokumentací na cyklostezky. Tato
možnost bude určena především pro malé obce a bude také spojena s kampaní
„Tady žiju“. V tomto kontextu jsou města žádána, aby informovala o své
připravenosti na výstavbu cyklistické infrastruktury – více:
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/pripravenost/.
Nejde ale jen o přímé finance do cyklistické infrastruktury. Ve spolupráci s
ministerstvem zemědělstvím byly již zahájeny jednání o možnosti využití
komplexním pozemkových úprav a protipovodňových opatření i pro zpřístupnění
krajiny pro cyklistickou dopravu. Ve spolupráci s ŘSD, kraji se hledají možnosti na
realizaci cyklistických pruhů na silnicích I., II. a III.třídy, pokud vedou obcemi a
šířkové uspořádání komunikace umožnuje jejich realizaci. Do 24.7.2015 je možné
připomínkovat pravidla SFDI - http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/sfdi/
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MARKETING: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/marketing/
Asociace měst pro cyklisty za podpory dánského velvyslanectví rozjela komunikační
kampaň „Města s dobrou adresou“ - http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/
. Jedná se o dlouhodobou kampaň, na jejichž realizaci mohou města získat
prostředky z nového dotačního titulu SFŽP. Součástí komunikační strategie je i
zapojení veřejnosti do přetváření našich měst. Někdy se může jednat jen o řešení
rekonstrukce ulice, náměstí, celé městské čtvrti, nebo dokonce zpracování plánu
městské mobility. Jako pomocný nástroj dostala města k dispozici putovní výstavu
GOOD CITY, která jim může pomoci představit dané záměry. Bude také spuštěna
soutěž „Tady žiju“ – více: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/soutez-tady-ziju/

VZDĚLÁVÁNÍ: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/akademie-mestske-mobility/
Městům je dlouhodobě nabízen vzdělávací program akademie městské mobility,
který formou seminářů, osobních konzultací a poradenství představuje jednotlivá
témata. Dne 23.7.2015 například proběhne seminář na téma Kampaně a
komunikace. Asociace měst pro cyklisty pokračuje v pořádání velkých celonárodních
konferencí, které se konají vždy jednou na za dva roky.
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