INTERNÍ ZPRAVODAJ: 01/2017
23. 1. 2017
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Podle „Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit členský poplatek za daný rok 2017 do 31.
ledna 2017, 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. Omlouváme se těm, kteří již takto
učinili.
2. Další Valná hromada sdružení proběhne dne 9.3.2017 v Oslavanech. Místo a čas bude upřesněn.
Připravuje se i doprovodný program dne 8.3.2017, tak případně je možno počítat i s přespáním.
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). Svou účast potvrďte do 24.2.2017 na
adresu info@dobramesta.cz , nebo telefonicky Jaroslavu Martinkovi (602503617), jednateli
asociace.

B. Předběžná agenda na Valnou hromadu






Představení všech aktivit za rok 2016 (více v kapitole C.). Podrobnosti ke všem aktivitám asociace
jsou k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/
Schválit aktivity pro rok 2017 a příprava dalších projektů, které by asociace mohla podat
Schválit rozpočet a další aktivity na rok 2017
Přijetí nových členů a informace o nových přidružených členech
Přehled všech novinek je k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/novinky/

C. 200 let jízdního kola
V článku Jízdní kolo slaví letos 200 let jsme připravili malé ohlédnutí, které shrnuje výsledky Asociace
cykloměst v posledních třech letech. Asociace měst pro cyklisty se ve všech aktivitách inspiruje trendy,
které nastavila Evropská komise. Přehled našich aktivit můžete najít na webu cykloměst. Dají se shrnout
následovně:
1. Podpora měst v realizaci plánů udržitelné městské mobility, které by měly řešit i otázku cyklistické
dopravy. Za tím účelem byla asociace jedním ze zakladatelů značky Město s dobrou adresou.
2. Iniciování vzniku expertní skupiny pro městskou mobilitu, a to v návaznosti na iniciativu Město
s dobrou adresou. Za tím účelem byly pořádány jednání, workshopy, konference, výstavy.
3. Provozování webového portálu akademie městské mobility (www.mesto.dobramesta.cz) a pomoc
městům s jeho aplikací na místní úroveň. Provozování facebooků MSDA a cyklostrategie.
4. Propagace a výměna osvědčených postupů a příkladů nejlepší praxe: a) oblast celkové městské
mobility, b) oblast cyklistické dopravy, c) novinky na webech.
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5. Nabídka uceleného vzdělávacího programu pro města a to nejen pro politiky, úředníky, ale také pro
veřejnost na základě principů Místní agendy 21.
6. Podpora řešení problematiky zranitelných účastníků dopravního provozu: a) podklady pro
legislativní změny a spolupráce na aktualizaci TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty.
7. Zpracování přehledů možností financování a jednání o nových možnostech podpory výstavby
cyklistické infrastruktury (např. jednáme také s MZe, či MMR)
8. Nabídka dánské výstavy "Města s dobrou adresou" s besedou pro občany. Nabídka účasti na
soutěžích Tady žiju (2016), či ceny Víta Brandy (2015).
9. Spolupráce na vytvoření dokumentů podporující fyzickou aktivitu občanů.
10. Spolupráce na vytvoření národního produktu na podporu fyzické aktivity Česko jede. Pro rok 2017
přešla značka již pod CzechTourism a asociace bude i nadále spolupracovat na této aktivitě.

D. Novinky
I když na webech www.cyklomesta.cz a www.dobramesta.cz byla od začátku roku zveřejněna opět řada
novinek, jejich přehled tentokrát neposíláme a dostanete jej později. Dnes chceme totiž upoutat vaši
pozornost jen na dvě novinky:



Přispějte svými příklady k výstavbě cyklistických komunikací podél řek
Jsou sbírány podněty pro připravovanou 72. výzvu IROP „Cyklodoprava II."
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