INTERNÍ ZPRAVODAJ: 03/2013
30. 9. 2013
ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Všechny důležité informace, které se týkají administrativních záležitostí, jsou tentokrát součástí
zápisu z Valné hromady, která proběhla dne 16.9.2013 v Pardubicích, jako součást národní
cyklostrategie – VIZE25.
2. Od účastníků doprovodného programu v Pardubicích bylo získáno 40 000 Kč. Celá částka jde ve
prospěch Asociace jako příspěvek na činnost. Základní poplatky spojené s konferencí byly hrazeny
z projektů CMB, Mobile2020 a od Nadace Partnerství.
3. Asociace má nový hlavičkový papír a nový e-mail: info@cyklomesta.cz
SHRNUTÍ AGENDY:

1. Dne 27.8.2013 proběhlo na MD koordinační jednání ve věci podpory změn v cyklolegislativě, s cílem
je, aby co nejdříve byl zahájen proces novelizace příslušného zákona a vyhlášky. Zápis je k dispozici
zde. Mimo jiné byla dohodnuta účast zástupců MD na cyklokonferenci. Více k změnám legislativy:
http://www.cyklomesta.cz/rubriky/projekty-aktivity/zmeny-v-legislative/
2. Ve stejný den, tj. 27.8.2013, proběhlo na MD koordinační jednání ve věci podpory výstavby
cyklistické dopravy ze Strukturálních fondů EU pro období 2014 - 2020, ze kterého byl pořízen
následující zápis. Z jednání každopádně vyplynulo, že pracovní verze dokumentu Integrovaného
regionálního operačního programu definuje podporu cyklistické dopravě v rámci Strategického cíle
1.3: „Zkvalitnit infrastrukturu pro nemotorovou dopravu…“ Více k financování:
http://www.cyklomesta.cz/rubriky/projekty-aktivity/zmeny-v-principu-financovani/
3. Dne 16.9.2013 proběhla konference Vize 25 v Pardubicích. Souhrn témat je k dispozici:
a. http://cyklodoprava.cz/pro-media/novinky/jake-novinky-prinesla-konference-vize-25-vpardubicich/. Prezentace ke stažení také na
http://www.cyklokonference.cz/rubriky/cyklokonference/2013/vize-25-reseni-promesta/13/uvod/
4. Dne 16.9.2013 proběhla také tisková konference, které se účastnil předseda Asociace Jaroslav
Vymazal, za město Pardubice potom náměstek primátorky pan Michal Koláček:
a. http://cyklodoprava.cz/pro-media/novinky/mesta-chteji-jednodussi-a-levnejsi-reseninejen-pro-cyklisty/
5. Prosím, překontrolujte si základní údaje k vašemu městu na

http://www.cyklomesta.cz/rubriky/mesta-asociace/. Zatím ne všechna města mi poslala
základní popis.
6. Zajímavost - Města pro cyklisty už reprezentují více než 1,8 mil. Lidí.
http://www.cyklomesta.cz/rubriky/aktuality/asociace-cyklomest-se-rozrostla-o-nove-cleny/
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ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY – zájmové sdružení právnických osob. Jejím cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se
hlásí k její aktivní podpoře.

