STUDIJNÍ EXKURZE: PARKOVACÍ MANAGEMENT V KRAKOVĚ
Studijní exkurze do Krakova (29.9. – 1. 10. 2021) bezprostředně naváže na konferenci
v Ostravě. Během dvoudenního programu můžete načerpat znalosti a inspiraci v některém
z těchto témat z oblasti parkovacího managementu a plánování udržitelné mobility:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dopravní politika a SUMP Krakova:
Aktualizovaná parkovací politika v roce 2021;
Organizace parkování v centru města, vymáhání parkovného a další aspekty parkování;
Zavedení způsobu financování (fond mobility);
Příklady parkování mimo uliční prostor;
Park & Ride – provoz a plány do budoucna;
Rušení parkování v ulicích a vytváření cyklostezek/pěších stezek;
Představení projektů, do kterých se Krakov zapojil: Ch4llenge, Push & Pull, Park4SUMP.

Exkurzi organizuje CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., ve spolupráci s Centrem dopravního
výzkumu, v. v. i., a městem Krakov. Jednotlivá témata budou prezentována zástupci z Městského
úřadu v Krakově a dalšími partnery (např. z Technické univerzity v Krakově).

Program exkurze
Den

Orientační popis programu
Odjezd vlakem do Krakova z nádraží Ostrava-Svinov v 16:57 (EC 102 Polonia),
s přestupem v Katowicích na IC 52 LWOW EXPRESS, příjezd do Krakova do stanice

29.9. 2021

Krakow Glowny ve 20:10. Ubytování v hotelu Wyspiański (Westerplatte 15, 31-033
Kraków, Polsko). Zástupci členských měst sítě CIVINET mají ubytování zajištěné
(nárok na zajištění pro 1 osobu/město) v jednolůžkových pokojích, včetně snídaně.
Večeře první den pouze individuálně.
Po snídani se účastníci přesunou na dopolední program do jedné z budov Městského
úřadu v Krakově (adresa bude upřesněna). Po společném obědě bude následovat

30.9. 2021

odpolední program ve městě s návštěvou míst s realizovanými opatřeními, prohlídka
centra města s místním průvodcem, individuální volno a společná večeře.
Po snídani se účastníci přesunou na dopolední program ve městě s návštěvou míst
s realizovanými opatřeními (mimo centrum města). Následovat bude oběd

1. 10. 2021

(pravděpodobně individuálně zajištěný), individuální volno a od 14 hod. odjezd zpět do
ČR (směrem na Brno vlakem ve 14:08).

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

Podmínky účasti na exkurzi:
V souvislosti s pandemií COVID-19 se účast na konferenci řídí pravidly MZV ČR, uvedenými na:
https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html, a
pravidly Slovenské republiky, uvedenými na https://korona.gov.sk/. Pro účast na exkurzi a cestování
do Polska platí povinnost mít vlastnit Certifikát EU COVID-19 (EU Digital COVID Certificate), sloužící
jako potvrzení o:
•
•
•

provedeném očkování proti COVID-19
nebo o prodělání onemocnění COVID19 v posledních 180-ti dnech
nebo o negativním antigenním/RT PCR testu (ne starší 48 hod od výsledku) z laboratoře
v České nebo Slovenské republice (nestačí samotest).

Před cestou zpět do ČR musejí všichni účastníci vyplnit příjezdový formulář dostupný na: .
https://plf.uzis.cz/, před cestou do SR se registrovat do eHranice: https://korona.gov.sk/ehranica/
a postupovat dle dalších pokynů. Zajištění dokumentů a vyplnění příjezdových formulářů je na
odpovědnost účastníků.

Doplňující organizační informace:
•

•

Členové sítě CIVINET – (každý člen má nárok na 1 uhrazené místo) hrazeno je ubytování,
stravování a program odborné exkurze. Ubytování hromadně zajišťuje sekretariát CIVINETu.
Cestovné a zahraniční pojištění si účastníci zařizují a hradí individuálně.
Ostatní účastníci – zajišťují si a hradí cestovné, cestovní pojištění, ubytování, stravu. Bezplatná
je pouze účast na odborné exkurzi.

Prosíme všechny účastníky, aby si sami rezervovali místa k sezení ve vlacích, případně se do Krakova
dopravili individuálně jiným způsobem.

Těšíme se na Vaši účast!
Zjistěte více
… o aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz
a na našem Facebooku https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/.

Kontakt na organizátory
Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233 (pouze konference)
Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234
Mgr. Jana Kočková, e-mail: jana.kockova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 306

Akce je finančně podpořena programem CIVINET Activity Fund 2020. CIVINET Česká a Slovenská
republika je součástí Iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se
udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací - https://civitas.eu/ .

