Dobrý den,

v dalším zpravodaji přinášíme aktuální informace a pozvánky:

1/ Podklady pro valnou hromadu dne 29. 3. 2019, usnesení správní rady
Na stránkách Asociace měst pro cyklisty již najdete zápis z jednání správní rady, které proběhlo dne 8. 1. 2019 v
Jihlavě.
Důležité jsou především:
Přílohy 1 a 2 obsahující návrh nových stanov a organizačního řádu.
Pozvánka na valnou hromadu, která se uskuteční dne 29. 3. 2019 v Praze.
Nový název spolku Partnerství pro městskou mobilitu po vzoru evropského projektu.
Dokumenty se budou schvalovat na Valné hromadě dne 29. 3. 2019 v Praze. Nezapomeňte si nechat schválit vše s
předstihem Radou města či městským zastupitelstvem - především nové stanovy a organizační řád. Všechny dokumenty
jsou součástí zápisu.

2/ Pracovní setkání členů Asociace dne 28. 3. 2019 v Říčanech
Den před valnou hromadou, tedy 28. 3. 2019 proběhne neformální přátelské setkání členů asociace, s přenocováním v
Říčanech. Na akci vás srdečně zvou starosta města Říčany Vladimír Kořen a místostarosta David Michalička. Podrobné
informace o ubytování a programu dostanete s předstihem v některém z příštích zpravodajů.

3/ Prezentace na veletrhu Regiontour, představení kampaně City Changers
Novou kampaň s názvem CityChangers jsme představili na veletrhu Regiontour v Brně dne 17. 1. 2019. Více o akci
najdete ve zprávě, kde je ke stažení také leták kampaně. Na stánku asociace se při té příležitosti sešli zástupci členských
měst a organizací, spolu se zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj.
Cílem kampaně CityChangers je přiblížit veřejnosti lidskou a srozumitelnou řečí přínosy opatření podpory cyklistické
dopravy, případně městské mobility, a přizvat ke spolutvorbě nové vládní Koncepce strategie cyklistické dopravy. Těžiště
kampaně stojí na komunikaci s obyvateli měst.

4/ Poslední výzva Operačního programu URBACT III otevřena
Byla otevřena poslední výzva Operačního programu URBACT III. Jedná se o výzvu pro sítě měst. Při příležitosti aktuální
výzvy pořádá národní kontaktní místo OP URBACT informační den. Ten se uskuteční dne 25. ledna 2019 na
Ministerstvu pro místní rozvoj, v Akademii veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1. Svoji účast na informačním dnu
potvrzujte, prosím, elektronicky na email: marketa.horska@mmr.cz, nejlépe obratem. Více najdete zde.

5/ Další pozvánky
Další pozvánky na odborné akce najdete na webu dobramesta.cz.

6/ Dánské výstavy
Dánské výstavy zaměřené na mobilitu a veřejný prostor, stejně jako na životní styl Dánů, můžete vidět i u nás. Chcete
výstavu mít ve vašem městě? Napište na info@dobramesta.cz. Aktuálně jsou volné termíny leden - duben, červen-srpen,
říjen-prosinec 2019.
Detaily najdete na adrese http://www.dobramesta.cz/danske-vystavy

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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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.

