INTERNÍ ZPRAVODAJ: 03/2015
1. 6. 2015
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:


Zápis z Valné hromady sdružení, které proběhlo dne 9.4 2015 v Moravské Třebové, je možno si
stáhnout zde: http://www.cyklomesta.cz/pro-media-dokumenty/zapisy-valna-hromada-spravnirada/.

B. Jaká byla konference Města s dobrou adresou (Olomouc; 29. - 30. 4. 2015)? Jaké byly její závěry? :
ZÁVĚRY z konference naleznete zde. Nicméně máme už měsíc po konferenci, tak je třeba si říci, jak se se
závěry pracuje:














JE TŘEBA ZAČÍT DISKUTOVAT S VEŘEJNOSTÍ O VAŠICH PLÁNECH VE MĚSTĚ. V Lysé nad Labem a ve
Zlíně už začali. V prvním případě Lysá nad Labem představila dne 20 / 5 / 2015 svým občanům plán
mobility, Zlín zase diskutoval dne 19 / 5 / 2015 nad kávou o stavu cyklodopravy. Co se týče Lysé nad
Labem, koukněte se na jejich pozvánku.
MĚSTŮM JE K DISPOZICI PUTOVNÍ VÝSTAVA S NÁZVEM „MĚSTA S DOBROU ADRESOU“. Podrobnosti
o výstavě se dočtete zde. Ta má právě pomoci výše uvedeným budoucím aktivitám. Jako první
dostala výstavu Olomouc a to 1 / 5 / 2015, pak Přerov, Nyní je v Šumperku, pak míří do Kroměříže,
atd. Seznam doposud přihlášených měst, kam doputuje výstava je zveřejněn zde.
NÁVOD K VÝSTAVĚ; v průběhu května byl pro města vytvořen manuál, jak pracovat s touto
výstavou. Pro letošní rok se bere tedy výstava jako testovací, ale od příštího roku už by s ní města
měla počítat.
ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE - Dne 25 / 5 / 2015 zasedal řídící výbor ITI Olomoucké aglomerace,
na kterém byla také představena výrazná podpora výstavby cyklistických stezek v daném území.
Samo o sobě se už nejedná o žádné překvapení, ale to co je potřeba vyzvednout je způsob, jak je
vnímána cyklistická doprava v rámci strategického dokumentu ITI Olomoucké aglomerace. Není
totiž řešena izolovaně, ale pomocí celistvého a integrovaného přístupu, což je návodem i pro
ostatní regiony ITI, či IPRÚ. Na požádání zašleme více informací.
DOTACE. Statutární města mají možnost si požádat na kampaň z dotačního titulu MŽP, který byl
právě vyhlášen dne 25 / 5 / 2015.
LEGISLATIVA; možná trochu zanikla v rámci konference otázka legislativních změn – tzv.
„cyklobalíčku“. Proto jsme připravili shrnutí, upravili jsme informace na webu a vydali novinku dne
27 / 5 / 2015:
DOPRAVNÍ VÝCHOVA - pro další rozvoj dopravní výchovy (DV) byly specifikovány závěry
z konference zemí Visegrádské čtyřky, které jsou nově umístěné na cyklomesta.cz.
ZAJÍMAVOSTI & LITERATURA - Součástí Dobré adresy je ŘEŠENÍ městské udržitelné mobility jako
celku: http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/the-good-city-nova-mestska-mobilita
Na tomto odkaze jsou ke stažení přeložené publikace ze zahraničního projektu „Transport
Learning“. Najdete zde témata, jako jsou veřejná doprava, parkovací politika (tedy vše to, co
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ovlivňuje i cyklistickou dopravu). Lahůdkou je publikace design ulice – odkaz:
http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/the-good-city-design-ulice/
TŘEŠINKA NA DORTU – novinka z 3 / 4 / 2015: Novela zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu omilostnila cyklostezky

Vše je ale jen o lidech a tak jsem také přidal


MŮJ OSOBNÍ ZÁVĚR: Konference byla především o příbězích, tak jsem si z toho vyvodil svůj osobní
závěr – viz zde. Však víte, vše je jen o lidech a tak jdu sám s kůží na trh. Jo a taky mě nadchla Lublaň.

C. Chystané akce:





10. června 2015, - Konference o nové koncepci cyklo a in-line turistiky Pardubického kraje,
Pardubice, více zde
25. června 2015 – konference „Bike resort Valašsko“, Vsetín
15.-16. září 2015 - Konference „Česko jede“ s exkurzí po cyklotrase č.3. (Domažlice).
22.-23. září 2015 – Konference Labské stezky v Nymburce. Všichni cyklokoordinátoři jsou srdečně
zvaní

D. Evropský týden mobility (16.-22. září 2015)


Prosím, posílejte nám plán akcí, které připravujete v souvislosti s letošním ETM. Přehled loňských
akcí ETM 2014 v městech Asociace využilo také MŽP.

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/

F. NAPSALI O NÁS…
 COT Business – speciál o cykloturistice
 Reflex: Kola dobývají česká města
 MF Dnes Olomouc – rozhovor s jednatelem Jaroslavem Martinkem, článek „Česko jede a Do práce
na kole“
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