EXKURZE
TVORBA GENERELU UDRŽITELNÉ DOPRAVY
19. března2015, 9:30 hod. až 15:30 hod., Ústí nad Labem

Síť měst a obcí CIVINET Česká a Slovenská republika a Magistrát města Ústí nad Labem připravily pro
zájemce z řad měst a obcí odbornou exkurzi zaměřenou na představení tvorby generelu udržitelné
dopravy. Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem byl připraven v rámci evropskéhoprojektu
CIVITAS ARCHIMEDES. Generel dopravy vysvětluje úlohu rozvoje udržitelné dopravyve městě, vazbu
Generelu dopravy na okolí a na jiné strategické dokumenty, potřebu vizí a cílů. Během exkurze proběhne
ukázka realizace generelu v oblasti cyklistiky.

Místo konání:Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8,Ústí nad Labem

Předběžný program:
9,30 – 10,00: registrace účastníků
10,00 – 13,00: Prezentace a diskuse k tvorbě generelu UD a jeho podkladových materiálů
13,00 – 13,30: Lehký oběd
13,30 – 14,30: Praktická ukázka realizace opatření generelu dopravy v oblasti cyklistiky
14,30 – 15,30: Diskuse nebo návštěva realizací

Co je Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem:
Generel udržitelné dopravy vytváří strategický dokument, který specifikuje dlouhodobé záměry dopravní
politikyměsta, které vzhledem k náročnosti nelze měnit z rokuna rok, z volebního období na volební
období.Dokument je rozdělen do 5 stěžejních částí.
První částí je úvod, který se věnuje úloze dokumentu, jehocílům a vizím udržitelného rozvoje dopravy.
Druhou částí je analýza stávající situace dopravy v Ústí nad Labem, hodnocená z hlediska širších vztahů,
demografie a osídlení, současného stavu mobility a jejíhouspokojování různými druhy dopravy. Jsou
hodnocenysoučasné dopravní výkony a z toho plynoucí intenzitydopravy. Podrobně je analyzovaná
infrastruktura silniční,železniční, vodní a letecké dopravy, veřejné dopravy a dopravyv klidu. Samostatně je
hodnocena infrastruktura propěší a pro cyklisty. Zevrubně je zmapováno využívání informačnícha řídících
technologií v dopravě.

Ve třetí části je vypracována prognóza mobility a dopravníhochování obyvatelstva, kde jsou hodnoceny
trendy,vývoj automobilizace a motorizace, prognóza dělby přepravnípráce a z toho plynoucí prognóza
intenzit dopravyve výhledových časových horizontech a pro různé investičníscénáře.
Čtvrtá část dokumentu se zabývá návrhy na zlepšovánídopravy a dopravní infrastruktury pro jednotlivé
oblastiměstské dopravy, včetně řešení veřejné hromadné dopravy,regulace parkování, návrhu zlepšení
podmínekpro pěší i cyklistickou dopravu a také využití telematikyjako nástroje efektivního řízení dopravy,
dohledu, represea poskytování on-line informací. Významnou pozornostvěnuje Generel dopravy opatřením
ke zvýšení bezpečnostiv dopravě a omezení nehod a jejich následkůna zdraví lidí. Také spolehlivost
dopravního systému je zásadnípodmínkou funkčnosti života města a významnýmpožadavkem na městkou
dopravu.
Poslední, pátá část shrnuje poznatky a závěry dokumentu a doporučení navržená pro udržitelný rozvoj
dopravyv Ústí nad Labem.
Součástí jednotlivých návrhových kapitol Generelu dopravyjsou akční plány. Akčních plánů je celkem 9 a
zahrnujícelou škálu návrhů opatření, která je třeba v zájmuudržitelného rozvoje realizovat.

Další informace získáte u pracovníků sekretariátu CIVINET:
Mgr. Radomíra Jordová, e-mail: radomira.jordova@cdv.cz, tel. 548 423 798, 607 816 370
Ing. Zbyněk Sperat, PhD., e-mail: zbynek.sperat@cdv.cz, tel. 602 372 486
Ing. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD., email: hana.bruhova@cdv.cz

V případě zájmu zašlete prosím vyplněnou přihlášku na emailové adresy
jirina.vesela@cdv.cza hana.bruhova@cdv.cz.
Přihlášení účastníci obdrží podrobné instrukce s finálním programem v dostatečném předstihu před
exkurzí.

V rámci iniciativy CIVITAS podporuje Evropská komise inovativní opatření vedoucí k udržitelné dopravě ve
městech. Konkrétně od roku 2002 poskytla finanční a organizační podporu více než 60 evropským městům
v realizaci více než 800 opatření za 120 mil. EUR. Z fondů CIVITAS byla dosud podpořena dopravní řešení
i ve třech českých městech – Brně, Praze a Ústí nad Labem.
CIVINET nabízí výměnu zkušeností mezi městy zapojenými do této evropské iniciativy, vzdělávací akce,
pravidelné informace vydávané v elektronickém zpravodaji, diskuse v rámci tematických skupin, přenos
dobrých zkušeností a praxe z Evropy a možnosti dalších výměn a kontaktů s ostatními zapojenými českými
i evropskými městy.

Akce je podpořena Magistrátem města Ústí nad Labem a z prostředků evropského projektu
CAPITAL.

Účast na exkurzi je bezplatná. Občerstvení pro účastníky je zajištěno.

