Příloha č. 65
Kampaň CityChangers.
•

•
•

Jedná se o platformu občanů, kterou netvoří jen politici a úředníci, ale především aktivní
lidé v místních komunitách, které bychom rádi navzájem propojili. Spojovacím článkem
je řešení dopravy a mobility.
Oficiální stránky: www.citychangers.eu
Kampaň bude představena v rámci tiskové konference v Senátu k zahájení Evropského
týdne mobility dne 16. 9. 2020

Nabídka kroků
•

•

•
•

Podepsat výzvu CityChangers 2030 (https://www.dobramesta.cz/vyzva). Mimo jiné je
napsána podle dokumentu THE PEP o podpoře cyklistické dopravy, kterou bude
podepisovat náš ministr dopravy ve Vídni na jaře v roce 2021.
Moje kolegyně Jitka Vrtalová tě pošle několik otázek, na základě, kterých by vznikl
s tebou rozhovor. Příklady najdeš tady:
o starosta Tišnova:
https://www.dobramesta.cz/novinky/1109/jiri-dospisilchceme-lidem-v-tisnove-pomoci-ve-zmene-mysleni
o primátorka z Třince:
https://www.dobramesta.cz/novinky/1102/verapalkovska-mym-cilem-je-aby-lide-chteli-v-trinci-zit
o starosta z Krnova: https://www.dobramesta.cz/novinky/1093/starosta-mestakrnova---signatar-vyzvy-citychangers-2030
o náměstek pro dopravu (a náš předseda) z Jihlavy:
https://www.dobramesta.cz/novinky/1119/jaroslav-vymazal-v-jihlave-chcemeposilit-udrzitelne-dopravni-mody
Součástí podpisu je i „pochlubení“ se příklady dobré praxe. Bavili jsme se spolu o
výborné veřejné dopravě, ale třeba ještě něco přidej.
Součástí podpisu je i osobní závazek, v čem bys chtěl pomoci. Navrhli jsme si:
o Rozvíjet projekt Bezpečné cesty do školy. V tom bych ti osobně pomohl
(https://spokojena.olomouc.eu/bezpecna-cesta-do-skoly/)
o Podpořit cyklistickou dopravu nízkonákladovými opatřeními
o Na ul. 8. Května umístit paklety místo parkovacího místa. Posílám ke stažení
soubor Standardy Uherského Brodu, kde jsou příklady na straně 43 a 44
https://www.uschovna.cz/zasilka/ZU8T5DX4S6W6U5HD-MBB/

Pak jsme se bavili o dvou akcích, které proběhnou v září:
•

•

12. 9. 2020 – akce na podporu výstavby cyklostezky Olomouc – Chomoutov, pořádá
KMČ Chomoutov. Požádáme mimo jiné o finance na cyklostezky do rozpočtu města na
rok 2021
26. 9. 2020 – jízda primátorů a zástupců Olomouckého kraje za podporu výstavby
páteřních cyklostezek. Bylo by super, kdyby se nám zde podařilo dostat ministra
dopravy (nebo ministryni pro místní rozvoj) a to v návaznosti na tuto zprávu
(https://www.dobramesta.cz/novinky/1136/pripravujeme-se-na-strukturalni-fondy2021-2027)

Zapsal: Jarda Martinek, spolek Partnerství pro městskou mobilitu

