
PROGRAM

neděle, 16. 9. 2007, od 15.00 hod.
ORGANIZOVANÉ IN-LINE BRUSLENÍ OBČANŮ

V ULICÍCH MĚSTA

pondělí, 17. 9. 2007 v průběhu dne
PROPAGAČNÍ JÍZDA TROLEJBUSU

LINKA Č. 60

úterý, 18. 9. 2007, 9.00–18.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –

TROLEJBUS DEPO VŠEBOŘICE

středa, 19. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
„ULICE PRO LIDI“

Moderovaná akce v ulici Vaníčkova
a na Lidickém náměstí,

zábavně-osvětový program + Evropský den bez aut

čtvrtek, 20. 9. 2007, v průběhu dne
KONTROLA OPRÁVNĚNOSTI
VJEZDU DO CENTRA MĚSTA

pátek, 21. 9. 2007, od 08.30
DEN BEZ ÚRAZŮ

NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI
V KRÁSNÉM BŘEZNĚ

sobota, 22. 9. 2007, v průběhu dne
OSVĚTOVÝ DEN NA CYKLOSTEZCE,

PORADENSTVÍ S MĚSTSKOU POLICIÍ

sobota, 22. 9. 2007

CYKLOSTEZKA

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Tel.: 477 010 650

Partneři Evropského týdne mobility
Zdravého města Ústí nad Labem

Cyklistika se stává ne-
jen stále populárnějším
a rozšířenějším dru-
hem sportu, ale také
formou dopravy obča-
nů. Lidé nejezdí na kole
pouze na dovolenou či
výlety, ale také do za-
městnání. Proto je ne-
zbytné, abychom v zá-
jmu svého vlastního
zdraví dodržovali zá-
kladní zásady bezpeč-
nosti. V sobotu budou
na cyklostezce k dispozici městští strážníci, kteří budou sle-
dovat, jak jsou cyklisté a in-linisté vybaveni, zda používají
správné bezpečnostní ochranné prvky. Kromě prováděných
kontrol budou rozdávat cenné rady. Na cyklostezce Vás čeká
i příjemné překvapení. Zároveň budou studenti provádět
statistiku využitelnosti ústecké polabské cyklostezky.

Zdravé město
Ústí nad Labem

pořádá ve dnech
16.–22. 9. 2007

EVROPSKÝ 
TÝDEN
MOBILITY

EVROPSKÝ
TÝDEN
MOBILITY

v Ústí nad Labem

mediální partner – Rádio Fajn North Music



neděle, 16. 9. 2007

IN-LINE V ULICÍCH MĚSTA
In-line bruslení je ve světě velmi rozšířenou a u nás stále ob-
líbenější volnočasovou aktivitou. V mnoha západoevrop-
ských městech jsou pořádány jízdy in-linistů městem za do-
provodu zdravotníků a policistů. Také Ústí nad Labem chce
učinit první krok k nastolení takové tradice. V 15 hodin se bu-
de startovat na Mírovém náměstí, trasa povede k Severočes-
ké vědecké knihovně, ulicí Velká Hradební do Pařížské smě-
rem k Severočeskému divadlu opery a baletu a přes Revoluč-
ní ulici okolo obchodního domu Labe zpět na Mírové ná-
městí. Pro maximální bezpečnost účastníků během akce bu-
de samozřejmostí odklonění dopravy. V cíli dojezdu lze vyu-
žít nabídky BESIPu a „Dne zdraví s VZP ČR“.

pondělí, 17. 9. 2007

BEZBARIÉROVĚ A EKOLOGICKY
Ústí nad Labem pořídilo loni šest nových nízkopodlažních
trolejbusů. Projekt „Bezbariérově a ekologicky – nákup
trolejbusů pro Ústí nad Labem“ s celkovými náklady
89 684 350 Kč byl podpořen ze Společného regionálního
operačního programu dotací ve výši 66 749 962 Kč. Město
tak získalo 75 % nákladů z Evropské unie. Město ve spoluprá-
ci s dopravním podnikem bude i nadále obnovovat a rozši-
řovat vozový park. V pondělí budou na lince č. 60 probíhat
propagační jízdy. Jako doprovodný program je připraveno
promítání tématických filmů v Domě dětí a mládeže a v Bio-
grafu u Františka.

středa, 19. 9. 2007

ULICE PRO LIDI
Na středu jsme připravili celou řadu zajímavých sportovních
a soutěžních akcí. Jízda zručnosti, test s dopravní a bezpeč-
nostní tématikou, čtení v jízdním řádu, malování na silnici,
ukázky prostorové orientace bez použití zrakových vjemů,
zdolávání bariér na invalidním vozíku – to vše za účasti rádia
Fajn North Music zažijete od 10 hodin ve Vaníčkově ulici a při-
lehlých Smetanových sadech. Kromě toho si aktivně můžete
ověřit, zda znáte zásady první pomoci, a současně využít na-
bídky„Dne zdraví s VZP ČR“. Mezi stromy na Lidickém náměs-
tí budou vystaveny výtvarné práce s dopravní tématikou, uvi-
díte taneční vystoupení a sportovní ukázky. V Biografu
u Františka a v DDM můžete navštívit promítání tématicky za-
měřených filmů. Ve středu máte jedinečnou příležitost přidat
se k Evropskému dni bez aut!

pátek, 21. 9. 2007

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Každý občan se
dnes stává účastní-
kem silničního pro-
vozu prakticky od
narození. Pro maxi-
mální bezpečnost
je potřeba začít
s pravidelnou a sys-
tematickou osvě-
tou už u malých dě-
tí. Dětské dopravní
hřiště v Krásném
Březně pořádá Den
bez úrazů, se soutěžemi, možností podívat se na filmy
BESIPu, zúčastnit se programů protiúrazové prevence a se-
známit se s technikou záchranného integrovaného systé-
mu – záchranné služby, hasičů, policie ČR. Čekat na Vás bu-
dou i specialisté z preventivně dopravní služby Městské po-
licie, BESIPu a Zdravotního ústavu – akce pro školy.Projekt „Bezbariérově a ekologicky – nákup trolejbusů

pro Ústí nad Labem“ byl podpořen z prostředků Evropské unie.

úterý, 18. 9. 2007

TROLEJBUS DEPO VŠEBOŘICE
Naší společnou
snahou by mělo
být neustálé zlep-
šování životního
prostředí. Jednou
z cest je využívání
prostředků hro-
madné dopravy
na úkor osobní
automobilové do-
pravy. Cestujícím
však musí být na-
bídnut standard odpovídající současným nárokům. Moderní
a ekologická trolejbusová doprava v Ústí nad Labem dokáže
zajistit dobrou obslužnost ve městě. Dopravní podnik města
Ústí nad Labem pro Vás připravil Den otevřených dveří v tro-
lejbusovém depu ve Všebořicích, kde si mj. můžete prohléd-
nout vývoj vozů od starších modelů až po ty nejnovější. Pro-
hlídky budou organizovány v půlhodinových intervalech od
9 do 16 hodin. 

čtvrtek, 20. 9. 2007

OPRÁVNĚNOST VJEZDU
Máte pocit, že provoz v samém centru města je příliš hustý,
nepřehledný a nebezpečný? Mírové náměstí by mělo být
především přirozeným místem pro pěší. Vjezd do centra
města má být umožněn zejména prostředkům městské hro-
madné dopravy a vozidlům s právem přednosti v jízdě. Pro
zajištění bezproblémového zásobování obchodů a restaura-
cí jsou vystavovány povolenky provozovatelům těchto zaří-
zení. Městská policie bude ve spolupráci s dětmi kontrolovat
oprávněnost vjezdu s povolenkami na Mírové náměstí, do
Hrnčířské, Revoluční a Masarykovy ulice. Tentokrát výjimeč-
ně bez sankcí pro neukázněné řidiče.


