Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
si vás dovolují pozvat na

SEMINÁŘ: Městská mobilita v kontextu
Základní informace o dopravě ve městě pro komunální politiky
15. 5. 2019 Ministerstvo dopravy, Praha

Cílem semináře je nabídnout zástupcům měst (zejména nově zvoleným politikům) základní informace
o městské mobilitě, jejím kontextu a principech udržitelnosti. Seminář představí srozumitelným způsobem
vývoj a současné trendy dopravního plánování na příkladech českých a zahraničních měst. Hostem semináře
bude Simone Bosetti z italské společnosti TRT TRASPORTI E TERRITORIO. Budou vysvětleny pojmy, jako
je dopravní indukce, plán udržitelné městské mobility, bude představena role Ministerstva dopravy
a Ministerstva místního rozvoje v plánování městské mobility. Seminář nabídne dostatek prostoru pro diskuzi
a řešení konkrétních dotazů z českých měst.

Místo konání:
Ministerstvo dopravy, zasedací sál
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

PROGRAM
Středa 15. května 2019
8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Přivítání Ministerstvem dopravy

9:15 – 10:00

Co je městská mobilita? Proč a jakým způsobem je možné řešit její
udržitelnost?
Kontext, definice, trendy, dopady, udržitelné plánování městské mobility
Simone Bosetti (TRT, ELTIS)

10:00 – 10:30

Role Ministerstva dopravy a Ministerstva místního rozvoje v plánování městské
mobility
Ministerstvo dopravy (Vít Sedmidubský)
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Ministerstvo místního rozvoje (František Kubeš, Jiří Vlček)
10:30– 10:45

Přestávka na občerstvení

10:45 – 11:30

Příklady konkrétních řešení ke zlepšení městské mobility ve vašem městě
Dopravní vývoj a strategie měst Curych, Freiburg a Vídeň
TRT + Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)

11:30 – 11:45

Zapojení veřejnosti do dopravního plánování – proč je důležité?
TRT + CDV

11:45 – 12:15

Panelová diskuze

12:15 – 13:00

Oběd v místě konání akce

13:00

Konec hlavního programu semináře

Skupinová diskuze
13:00 – 14:00

Kulatý stůl, konzultace vybraných problémů zúčastněných měst a principy jejich
řešení
(nutná registrace)

Účast na semináři je zdarma.
Bude zajištěno tlumočení z angličtiny do češtiny.
Registrace přijímáme do 6. května 2019 (pouze online) na této adrese: https://www.cdv.cz/mestskamobilita-v-kontextu-zakladni-informace-o-doprave-ve-meste-pro-komunalni-politiky/
Více o aktivitách CIVINETu Česká a Slovenská republika naleznete zde: www.civinet.cz.
Kontakt na organizátory:
Mgr. Michal Bajgart, email: michal.bajgart@cdv.cz , tel.: 541 641 233
Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: 541 641 234

Seminář se koná za přispění projektu CIVITAS PROSPERITY, spolku CIVINET Česká a Slovenská
republika a platformy ELTIS.
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