
 
 

 

Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 

společně s Rupprecht Consult GmbH a městem Litoměřice si Vás dovolují pozvat na  
     

Webinář „Přenos dobré praxe v oblasti udržitelné městské mobility“ 

27. října 2020, 10:00-12:40 
 

Zapojte se do webináře, který Vám zprostředkuje dobrou praxi v oblasti udržitelné mobility, 

inspirujte se projekty, získejte know-how a vyměňte si zkušenosti s ostatními účastníky. V rámci 

webináře klademe důraz na prostor pro diskuzi. Součástí akce je také workshop zaměřený na tvorbu 

plánů udržitelné městské mobility pro menší města. 

 

Webinář je určen primárně pro zástupce jednotlivých měst, pracovníky odborů dopravy a rozvoje, 

koordinátory městské mobility. Součástí akce bude také možnost síťování mezi městy a zapojení se 

mezi města CIVINET, která se aktivně věnují tématu udržitelné mobility. 

 

Program 
 

09:15 

09:55 

Technická kontrola pro prezentující 

Technické vysvětlení pro posluchače webináře 

10:00 Přivítání účastníků a úvodní slovo 

Michal Bajgart (CIVINET Česká a Slovenská republika)  

10:05 Představení Nástroje pro sebehodnocení plánů udržitelné městské mobility* 

(SUMP Self-Assessment Tool) 

Marlene Damerau (LOW-CARB; Rupprecht Consult) 

10:20 Představení GIS Monitorovacího nástroje pro plány udržitelné městské mobility 

Kateřina Nedvědová (LOW-CARB; Magistrát města Brna) 

10:30 Diskuse 

10:35 

 

Projekty udržitelné mobility v Litoměřicích (krátké přestavení projektů e-FEKTA, 

MOVECIT, Mobilita21) 

Městský úřad Litoměřice 

10:50 Energie pro města a obce – výzvy pro 21. století  

Energetický manager (SMART CITY Litoměřice) 



 
 

 

* Prezentace je v anglickém jazyce. 

Registrace 

K účasti na webináři se prosím registrujte do 26. října 2020 na: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5836518192668096013 

Upozornění: Tento odkaz je pouze pro účastníky. Prezentující obdrží svůj vlastní odkaz pro registraci. 

 

Zjistěte více 

… o aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz. 

 

Kontakt na organizátory 

Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233 

Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234 

 

Akce je podpořena z evropského projektu CIVITAS Satellite. 

11:00 Diskuse 

11:05 

 

Projekt MOVECIT – Institucionální plány mobility v Litoměřicích a další 

institucionální plány v Česku  

Michal Šindelář (Nadace Partnerství) 

11:20 Diskuse 

11:30 Přestávka 

11:40 Workshop „Tvorba plánů udržitelné mobility pro menší města“ 

Daniel Szabó (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.) 

12:40 Závěr 

Michal Bajgart (CIVINET Česká a Slovenská republika) 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5836518192668096013
http://www.civinet.cz/

