
 

 
 

 
 

PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY  

ÚVODNÍ WORKSHOP 

29. března 2012 od 10:00 hod., Ministerstvo dopravy ČR – zasedací sál (1.suterén)

 

TÉMA WORKSHOPU 

Co plány udržitelné městské mobility zahrnují? Proč se jimi zabývat? Potřebujeme takové plány? 

Jakou mají šanci ovlivnit celkovou dopravní situaci ve městě? Jak korespondují se schválenými 

strategickými plány? Mohou být do budoucna povinné? Na tyto i další otázky spojené s tématem 

plánování udržitelné mobility přinese odpovědi uvedený workshop. 

Plány udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs) umožňují efektivně řešit 
problémy spojené s dopravou v městských oblastech. Vycházejí ze stávajících postupů a regulačních 
rámců v členských státech EU a jsou postaveny na: 

• jasných vizích, záměrech a měřitelných cílech; 
• integrujícím a participačním přístupu; 
• závazku udržitelnosti; 
• srovnání a systematizaci nákladů a přínosů dopravy.  

Evropská komise doporučuje v zemích EU zavádět plány udržitelné městské mobility na místní i regionální 
úrovni, informuje komplexně o rozsahu, obsahu a přínosech těchto plánů. Tým odborníků jmenovaný 
Evropskou komisí organizuje v roce 2012 po celé Evropě (v národních jazycích) 35 seminářů a akcí na 
výměnu zkušeností týkajících se plánů udržitelné městské mobility. 

Cílovou skupinou workshopu ke zvýšení povědomí o plánech udržitelné městské mobility jsou především 
rozhodovací orgány, zvláště jsou zváni zástupci českých i slovenských městských úřadů (zejména 
pracovníci odborů dopravy, územního plánování a strategického rozvoje) a dále všechny zainteresované 
strany v České republice a na Slovensku. Workshop se bude konat ve spolupráci s Evropskou platformou 
pro mobility management EPOMM a evropskými projekty ELTIS Plus a EPOMM-Plus.  

Místo konání workshopu: 

Ministerstvo dopravy – zasedací sál 

nábř. L. Svobody 1222/12 

Praha 1 

  

PROGRAM WORKSHOPU

 

09:30 – 10:00  Registrace účastníků 

10:00 – 10:10  Zahájení workshopu, úvodní slovo  

10:10 – 10:30  

Plán udržitelné městské mobility – definice, co od něj 
lze čekat?  

10:30 – 10:50  

Modelové příklady z evropských měst  

10:50 – 11:05  

Plánovací proces – synergie s dalšími plány a 
aktivitami  

11:05 – 11:20  

Zapojení občanů a zainteresovaných stran 

11:20 – 11:40  

Příprava plánů udržitelné mobility  

Jak začít v konkrétním českém / slovenském městě? 
Co je možné a vhodné?  

11:40 – 12:00  Dotazy, diskuse 

12:00 – 12:30  Přestávka na občerstvení 

12:30 – 14:00  Panelová diskuze: „Plány udržitelné městské mobility – otázky, výzvy a příležitosti“ 

14:00 – 14:10  Shrnutí workshopu 

 

 

Účast na workshopu je bezplatná. 

 

Registrace (pouze online): http://www.cdv.cz/registrace 

Kontakt:  

Mgr. Radomíra Jordová  

radomira.jordova@cdv.cz 

548 423 798 

 

 

Mgr. Danuše Strnadová 

danuse.strnadova@cdv.cz 

548 423 718 


