
      

 

Na úřad bez auta!!! 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v týdnu od 16. do 22. září bude již počtrnácté probíhat celoevropská kampaň s názvem „Evropský 
týden mobility“, tentokrát na téma „ČISTÝ VZDUCH - JE TO NA NÁS!“.  Součástí kampaně je také 
nám již dobře známý „Den bez aut“, v rámci něhož proběhnou v řadě měst, obcí a regionů osvětové 
akce zaměřené na dopravní výchovu a podporu udržitelných forem dopravy – cyklojízdy, pěší výlety, 
jiné související akce pro děti, dospělé i seniory. 

Náš úřad se ke kampani v pátek 20. září 2013 připojí již 2. ročníkem akce „Na úřad bez auta!!!“. 

Její smysl spočívá v tom, že nevyužijete k dopravě do a z práce svůj osobní automobil, ale dopravíte 
se na úřad jiným alternativním dopravním prostředkem, například na kole, koloběžce, in-line bruslích 
nebo veřejnou dopravu, popř. pěšky. Samozřejmě se mohou přihlásit i zaměstnanci, kteří k cestě do 
práce využívají veřejnou dopravu nebo alternativní dopravní prostředky pravidelně. 

Můžete tak podpořit myšlenku celého Evropského týdne mobility, jejímž cílem je upozornit na stále 
narůstající automobilovou dopravu ve městech a ukázat lidem, popřípadě jim nabídnout, i jiné, 
alternativní možnosti dopravy po městě. 

Chcete-li i Vy přispět svým zapojením ke zdaru plánované akce, nahlaste svou účast nejpozději do 
pondělí 2. 9. 2013 17:00 hod. na odbor životního prostředí a zemědělství, koordinátorovi akce 
Mgr. Petru Strakošovi, na e-mail: petr.strakos@kr-moravskoslezsky.cz. 

Obdržíte tričko s logem Moravskoslezského kraje a Evropského týdne mobility, a také reflexní pásku 
na rukáv, které můžete využít v den konání akce za účelem její co největší propagace. 

V přihlašovacím e-mailu uveďte, o jakou velikost trička máte zájem (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) a jaký 
druh alternativní dopravy máte v tento den v plánu využít pro svou cestu do práce a zpět, a to 
z důvodu zajištění místa pro zaparkování jízdních kol v prostorách úřadu.  

Ing.  Tomáš Kotyza 
ředitel krajského úřadu 

 


