
 Dobrý den,

v dalším čísle zpravodaje najdete:

1. další podklady k valné hromadě (29. 3. 2019),
2. seznam členů, kterých je již 84,
3. žádost o spolupráci na výzkumu dopravního plánování a vyhodnocování dopadů dopravních opatření.

 

1) Příprava na valnou hromadu
Jak jsme Vás informovali v předchozím zpravodaji, valná hromada se koná dne 29. 3. 2019 v Praze. Zde se bude
schvalovat výroční zpráva a také návrh nových stanov a organizačního řádu, který nechala připravit Správní rada
Asociace měst pro cyklisty. Aktuální verze všech dokumentů najdete ke stažení zde: http://www.cyklomesta.cz/pro-media-
dokumenty/zakladaci-listiny-formulare/

Naše asociace vznikla jako součást Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR v roce 2013, ale svět se rychle vyvíjí
a asociace chce na nové trendy pružně reagovat. Jednoznačně největší změnou je posun v poslání asociace, a to od
cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě. Jedná se o klíčovou informaci, která ovlivnila řadu aktivit Asociace
měst pro cyklisty v roce 2018. Změna se dotkne i názvu asociace. Návrh na nový název spolku Partnerství pro městskou
mobilitu bude projednán na Valné hromadě. Změna také vychází z faktu, že ani MD už nebude aktualizovat Cyklostrategii,
ale bude vytvářet novou Koncepci městské mobility.

 

2) Představujeme nové členy Asociace
Řady Asociace v loňském roce rozšířilo několik dalších členů, konkrétně to jsou: města Mělník, Milevsko, Říčany,
Královéhradecký kraj, Manta bikes s.r.o.

V roce 2018 byl přijat Valnou hromadou i Olomoucký kraj, ale svůj členský příspěvek uhradil až v roce 2019, proto není
počítán mezi členy za rok 2018. Liberecký kraj podal přihlášku v prosinci 2018 a jeho přijetí se bude rozhodovat na další
Valné hromadě dne 29. 3. 2019 v Praze.

Počet členů Asociace měst pro cyklisty se tak rozrostl na 84. Kompletní přehled najdete
zde: http://www.cyklomesta.cz/novinky/asociace-se-v-roce-2018-rozrostla-ma-uz-84-clenu/

 

3) Spolupráce na výzkumu 
Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku pro pracovníky městských a obecních úřadů. Jeho vyplnění trvá
přibližně 20 minut. Dotazník je dostupný na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3cFFDpJdlJfyQDC0Oyb699369-yAxmYeheeyBEJitAK6OA/viewform?
usp=sf_link

Dotazníkové šetření poskytne data k vytvoření databáze dopravních opatření a webového nástroje, který pomůže
místním samosprávám při rozhodování o nástrojích k řešení dopravních problémů. Všechny výstupy projektu včetně
webového nástroje budou k dispozici zdarma všem zájemcům.

Chtěli bychom Vás ujistit, že informace od Vás budou zpracovány anonymně a pouze pro uvedené účely. Tento projekt je
financován Technologickou agenturou ČR a podporován Ministerstvem dopravy ČR.
Dotazník bude možné vyplnit do 14. 2. 2019. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na Hanu Brůhovou
Foltýnovou, email: hana.bruhova@ujep.cz. Více o projektu i chystaném průzkumu najdete zde.

 

4/ Novinky
Nezapomínejte sledovat novinky na webu dobramesta.cz. Každý den najdete jednu novou.

 

Na další spolupráci se těší 

Jaroslav Martinek, tel. 602 503 617, e-mail: jarda@dobramesta.cz
Jitka Vrtalová, tel. 603 432 172, e-mail: jitka@dobramesta.cz
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Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 3331748359/0800
Mobil.: +420 602 503 617, E-mail: info@cyklomesta.cz

 ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických
osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a
členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami
dopravy.
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