Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i., a Město Olomouc
si Vás dovolují pozvat na seminář na téma

„AKTUÁLNÍ TÉMATA A OTÁZKY: CO SE PRÁVĚ ŘEŠÍ V OBLASTI
PODPORY UDRŽITELNÉ MOBILITY?“
15. března 2022, 9:30 – 16:00
Seminář nabídne pohled na aktuální témata a otázky, která v oblasti udržitelné mobility řeší (nejen)
města v Česku, krátce se podíváme i na Slovensko a zdejší aktivity spojené s Národním plánem obnovy
a odolnosti SR. Akce je realizována hybridní formou, můžete se tedy semináře zúčastnit jak
v Olomouci, tak online z pohodlí své kanceláře.

Co se na semináři dozvíte?
✓ Jaké jsou dosavadní zkušenosti měst s aktualizací plánů udržitelné městské mobility? Jak
funguje komise pro posouzení těchto dokumentů?
✓ Co přinesla pandemie COVID-19 do veřejné dopravy? Jaké jsou její dopady na formy
participace veřejnosti?

✓ Jaké aktivity připravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR v souvislosti s Plánem obnovy
a odolnosti SR?
✓ …a mnohé další informace :-).
Seminář je určen pro zástupce ministerstev, vedení měst a krajů, pracovníky odborů dopravy a rozvoje,
koordinátory městské mobility a pro zástupce dalších subjektů zainteresovaných v oblasti udržitelné
mobility.
Využijte příležitosti k osobnímu setkání a networkingu.

Těšíme se na Vaši účast!
Kdy: úterý 15. března 2022, příchod účastníků v 9:00, zahájení semináře v 9:30

Místo konání: Hynaisova 10, Olomouc (Velký sál zastupitelstva) + online prostřednictvím aplikace
ZOOM

Cena: Účast na semináři je zdarma.

Zjistěte více …
o aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz
a na Facebooku https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/.

Kontakt na organizátory:
Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, mob.: +420 728 773 639
Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234

PROGRAM SEMINÁŘE:
9:00

Registrace účastníků do prezenční listiny, občerstvení na přivítanou

9:30

Zahájení semináře, prezentace spolku CIVINET Česká a Slovenská republika
Mgr. Michal Bajgart (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát CIVINET
Česká a Slovenská republika, z. s.)

I.

BLOK: Zkušenosti s aktualizací SUMP

9:50

SUMP Olomouce - aktuální stav a porovnání dopravního chování obyvatel
města mezi roky 2016 a 2021
Martin Luňáček, Odbor strategie a řízení, Magistrát města Olomouce

10:15

Zkušenosti města Plzně s naplňováním PUMP
Petr Raška, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

10:40

Coffee break
II.

11:00

BLOK: Dopady pandemie COVID-19 v dopravě

Jaké jsou dopady pandemie COVID-19 na veřejnou dopravu z pohledu
Dopravního podniku města Olomouce
Pavel Zatloukal, místopředseda představenstva DPMO, a.s.

11:20

Plán obnovy a odolnosti Slovenské republiky za oblast veřejné osobní
dopravy, nemotorové dopravy a intermodální dopravy
Peter Hrapko, Ředitel Odboru strategie dopravy, Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

11:45

Elektromobilita v programu Horizont Evropa
Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR

12:00

Obědová přestávka

III.
13:00

BLOK: Pohled na problematiku SUMP ze strany MD ČR

Strategické podložení projektů spolufinancovaných z prostředků EU
prostřednictvím SUMPu
Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy ČR

13:25

Fungování komise pro posouzení dokumentů městské mobility na
Ministerstvu dopravy ČR
Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy ČR

13:50

Diskuze

14:00

Coffee break
IV.

14:20

BLOK: Velké projekty v ČR a na Slovensku

Rozvoj regionů v kontextu výstavby vysokorychlostních tratí
Michal Kowalski, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

14:35

Posouzení účelnosti vysokorychlostních tratí v České republice

Vilém Pařil, Fakulta ekonomicko-správní Masarykovy univerzity,
14:50

Diskuze
V.

BLOK: Školení „Dopady pandemie na způsob participace
veřejnosti“

15:00

Představení metodiky pro digitální participaci
Ondřej Rybon, Agora CE

15:15

Open-source platformy pro občanskou participaci
Daniel Szabó, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

16:00

Zakončení konference, slovo závěrem

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

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/ .

