Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
společně s městem Litoměřice si Vás dovolují pozvat na

SEMINÁŘ
„Přenos dobré praxe v oblasti udržitelné městské mobility“
19. 5. 2020, Litoměřice
Přijměte pozvání k představení aktivit v oblasti udržitelné mobility, které město Litoměřice v posledních letech
realizovalo. Inspirujte se projekty, získejte know-how, načerpejte dobrou praxi a vyměňte si zkušenosti
s ostatními účastníky. Akce je určená pro zástupce jednotlivých měst, starosty, místostarosty, pracovníky
odborů dopravy a rozvoje, koordinátory městské mobility. Součástí semináře bude také možnost síťování
mezi městy a zapojení se mezi města CIVINET, která se aktivně věnují tématu udržitelné mobility.

Místo konání:
Městský úřad Litoměřice, Galerie Felixe Holzmanna, Mírové náměstí 15, 412 01 Litoměřice

PROGRAM
Úterý 19. května 2020
10:30 – 11:00

Registrace

11:00 – 11:10

Přivítání účastníků, úvodní slovo starosty Litoměřic

11:10 – 11:40

Představení projektů města Litoměřice
(Stručné představení projektu e-FEKTA, Movecit, Mobilita21 + praktický postup, ukázka
krátkých vzdělávacích videí k udržitelné mobilitě, diskuse k otázkám účastníků)

11:40 – 11:45

Přestávka – pauza na kávu

11:45 – 13:00

Workshop k tvorbě plánů udržitelné mobility pro menší města
Daniel Szabó, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

13:00 – 13:30

Polední obědová přestávka (oběd na místě zajištěn formou občerstvení)

13:30 – 13:40

Představení kampaně Úředník na kole
Městský úřad Litoměřice
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13:40 – 14:00

Výzva Do práce na kole jako nástroj pro menší města k udržitelné mobilitě
Jan Haruda, AUTO-MAT

14:00 – 14:20

Kampaň Pěšky do školy
Pražské matky

14:20 – 15:00

Exkurze po městě - cyklověž

15:00

Závěr semináře

Doplňující informace
Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení po dobu konání akce je zajištěno.
Dopravu do/z Litoměřic si účastníci semináře hradí individuálně. Ubytování si zajišťuje každý individuálně.
Registrace přijímáme do 11. května 2020 (pouze online) na této adrese:
https://www.cdv.cz/seminar-civinet-prenos-dobre-praxe-v-oblasti-udrzitelne-mestske-mobility/
Více o aktivitách CIVINETu Česká a Slovenská republika naleznete zde: www.civinet.cz.
Kontakt na organizátory:
Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233
Mgr. Daniel Szabó, e-mail: daniel.szabo@cdv.cz, tel.: +420 541 641 706
Akce je podpořena z evropského projektu CIVITAS Satellite.
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