
 
 
 

 
 
 
 

JJAAKK  NNAA  DDOOPPRRAAVVUU  VVEE  MMĚĚSSTTEECCHH  AA  OOBBCCÍÍCCHH??    
  ((ffiinnaannccee,,  iinnssppiirraaccee,,  pprroojjeekkttyy))  

Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR 
18. května 2009 od 10.00 do 14.00 hod. 

PRAHA, Ministerstvo dopravy  
(Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15  Praha 1) 

O ČEM... 
Akce je zaměřena na aktuální otázky spojené se zaváděním opatření v oblasti dopravy na úrovni měst a obcí, 
která mají přívlastek „udržitelná“. Patří mezi ně taková opatření, která omezují nadměrnou motorovou dopravu v 
centrech měst, podporují pěší či cyklodopravu, přispívají k bezpečnosti dopravy a její šetrnosti vůči životnímu 
prostředí a zdraví obyvatel. Akce seznámí s účastníky také s ukázkami systémového pohledu na dopravu - 
propojování územních plánů, rozvojových strategií a dopravních koncepcí měst, měření indikátorů apod. Seminář 
rovněž nabídne přehled aktuálních finančních zdrojů, jak ze strany Ministerstva dopravy a SFDI, tak z prostředků 
Regionálních operačních programů tzv. NUTS II.  

Účastníci budou mít možnost diskutovat s přítomnými zástupci odborných a výzkumných institucí aktuální otázky z 
oblasti tzv. udržitelné dopravy v rámci panelové diskuse. 
 
PRO KOHO... 
Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.), potenciálním 
žadatelům o finance z dotačních programů a všem dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. 

 
 

P R O G R A M 
 
 

10.00 – 10.30 

ZAHÁJENÍ 
• Úvodní slovo zástupce Ministerstva dopravy   

(Jindřich Fajka, ředitel odboru dopravní politiky a životního prostředí, 
Ministerstvo dopravy ČR) 

• Zdravá města, obce a regiony – udržitelná a bezpečná doprava 2009 
     (Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR) 

 

Z čeho a jak financovat dopravní projekty - zdroje a dobré rady 

 
10.30 – 11.00 

• Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích  
      (Robert Spáčil, odbor dopravní politiky a životního prostředí,  
      Ministerstvo dopravy ČR) 
• Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II  a SFDI 
      (Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu) 

 

Inspirace z měst - indikátory, partnerství  

 
 
11.00 – 12:00  

• Chrudim – indikátory udržitelné dopravy - zkušenosti, doporučení 
     (Martin Klimek, vedoucí odboru dopravy) 

• Mladá Boleslav - Bezpečná cesta do školy - spolupráce Zdravého města a Zdravé 
firmy Škoda Auto, a.s.   

     (Jan Smutný, náměstek primátora - Mladá Boleslav) 
     (Radek Patrný, Nadace Partnerství) 

• Integrace územního a dopravního plánování - projekt URBIDO                          
(Jiří Galatík, Centrum dopravního výzkumu) 

 

 



 Akce probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost  
pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. 

 
 

 12:00 – 12:30 Přestávka, občerstvení 
 

 

Bezpečnost silničního provozu - na ulici i v okolí škol 

 12.30 – 13:30 

• Bezpečnost silničního provozu  
- osvědčené a aktuální projekty BESIP - Ministerstvo dopravy 

(Zuzana Ambrožová, vedoucí oddělení BESIP MD) 

• Bezpečnostní inspekce okolí škol - chyby, rizika, opatření 

(Jaroslav Heinrich, bezpečnostní auditor, HBH Projekt spol. s r.o.)   

• Zapojení mladé generace do zvyšování bezpečnosti dopravy ve městech  
- role dětských a studentských parlamentů  

(Žákovské zastupitelstvo, Zdravá Městská část Praha-Libuš a Písnice) 

 

13:30 – 14:00  Panelová diskuse k předneseným příspěvkům  

 

14.00  Závěr semináře 

 

 

 

 

 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 11.5. 2009 zde: 
www.zdravamesta.cz/doprava/registrace 

 
 
 

Kontakt pro další informace:  
Kancelář NSZM ČR, Marie Pavlíková, E: info@nszm.cz  

 
Ø Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci. 
Ø Akce je bez účastnického poplatku; pro včas přihlášené účastníky je k dispozici občerstvení. 
Ø Bližší informace k tématu udržitelná a bezpečná doprava naleznete na následujících odkazech: 

www.udrzitelna-doprava.cz a www.zdravamesta.cz/doprava.  
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