INTERNÍ ZPRAVODAJ: 01/2016
20. 1. 2016
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Podle „Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit členský poplatek za daný rok 2016 do 31.
ledna 2016, 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.
2. ZAPIŠTE SI, PROSÍM, TERMÍN DO DIÁŘE:
Další Valná hromada sdružení proběhne dne 2.3.2016 v Hradci Králové od 12:00. Místo bude
upřesněno. 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).
B. Předběžná agenda na Valnou hromadu







Představení komunikační strategie pro rok 2016, pod názvem „Města s dobrou adresou“. Principy
jsou popsány prostřednictvím informací na webech www.dobramesta.cz (ten je zaměřen na širokou
veřejnost) a www.cyklokonference.cz (ten je zaměřen na odbornou veřejnost). Součástí
komunikační strategie jsou zejména tyto akce:
o uspořádat konferenci Města s dobrou adresou, která se uskuteční v Jihlavě na přelomu
dubna a května 2016
o pokračovat v prezentaci putovní „dánskou“ výstavu Města s dobrou adresou, která je
popsána na tomto odkaze: http://dobramesta.cz/priklady-z-praxe/danska-vystava-goodcity/
o realizovat soutěž Tady žiju, která je popsána na tomto odkaze: http://dobramesta.cz/zapojse/pomoz-najit-mista-s-dobrou-adresou/
o městům je doporučováno, aby si rezervovala své „městské komunikační“ stránky www.mesto.dobramesta.cz, neboli, www.olomouc.dobramesta.cz,
www.zlin.dobramesta.cz, www.jihlava.dobramesta.cz, atd. Detaily budou vysvětleny na
valné hromadě.
o další vybrané akce „komunikační strategie“ jsou popsány zde: http://dobramesta.cz/zapojse/)
Realizovat projekt Česko jede, a to v souladu s dotací, která byla podána na MMR v říjnu 2015 a
dále uspořádat v průběhu roku další konferenci Česko jede.
Příprava dalších projektů, které by asociace mohla podat.
Schválit rozpočet a další aktivity na rok 2016.
Přijetí nových členů a informace o nových přidružených členech a to ve vztahu k posílení značky
Město s dobrou adresou, která ukazuje, že podporovat cyklistickou dopravu lze jen v kontextu celé
městské udržitelné mobility: Ústecký kraj, Česká parkovací asociace
(http://www.cyklokonference.cz/temata/management-parkovani/) , Svaz cestujících ve veřejné
dopravě (http://www.cyklokonference.cz/temata/verejna-doprava-a-intermodaluta/), Tým silniční
bezpečnosti (http://www.cyklokonference.cz/temata/bezpecnost/), Nadace Partnerství apod. Je
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třeba zdůraznit význam týmové spolupráce při budování značky Města s dobrou adresou:
http://dobramesta.cz/o-nas/



Podrobnosti ke všem aktivitám asociace jsou k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/
Přehled všech novinek je k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/novinky/

Příloha: Město s dobrou adresou se představilo na veletrhu Regiontour

Jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život – s touto otázkou si lámou hlavu
dopravní odborníci už řadu let. Nová značka „město s dobrou adresou“, která byla dnes pokřtěna na
veletrhu Regiontour, spojuje téma kvalitního veřejného prostoru s dopravní dostupností – mobilitou.
Ve městech sílí tlak na současná dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný prostor. K tomu je
třeba připočítat problémy s dopravní přetížeností, hlukem a znečištěním. „Problémy spojené s dopravou ve
městech pociťuje 79 % Čechů,“ říká Jaroslav Vymazal, předseda dopravní komise Svazu měst a obcí.
Nový koncept „Město s dobrou adresou“, který se představil návštěvníkům veletrhu Regiontour v Brně, se
snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, tvorby veřejného prostoru
s preferencí chůze a jízdy na kole a v neposlední řadě i otázku role veřejné dopravy v dnešní společnosti.
„Tématu městské mobility se věnuje obrovské množství odborných studií. Chceme o tématu hovořit
jednoduše a srozumitelně,“ říká Jaroslav Martinek, popularizátor vědy, který pracuje v Centru dopravního
výzkumu.
K dispozici je celá řada konkrétních opatření, každé město je však originál, které hledá svůj vlastní
recept. „Pro Svaz měst a obcí je město s dobrou adresou každá radnice, která je naším členem,“ říká
s nadsázkou předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Dopravu je třeba
řešit komplexně v každém městě či obci, a to včetně dopravy v klidu, oddychových zón i míst pro aktivní
trávení volného času.“
Cílem značky je především pomoci vytvořit sdružení lidí, kteří společně chtějí měnit své město v oblasti
dopravy a mobility. Město s dobrou adresou může vzniknout tam, kde se podaří navázat komunikaci mezi
zástupci města a místní komunitou, reprezentovanou nevládními organizacemi či zástupci uživatelů.
Prvním konkrétním výstupem bude vyhlášení soutěže s názvem „Tady žiju“, jejíž výsledky budou zveřejněny
na přelomu dubna a května 2016.
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Pro města je také připraven školící program nazvaný Akademie městské mobility. Město s dobrou adresou
se chce zapojit do přípravy sousedských slavností, konferencí i festivalů. Nová značka se bude podílet na
vytváření městské kultury, která zajistí svobodu pohybu s respektem ke svobodě ostatních.
Další informace:




www.dobramesta.cz - zveřejňování příkladů z konkrétních měst
www.cyklokonference.cz – Akademie městské mobility
Tady žiju – pomozte najít místa s dobrou adresou
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