POZVÁNKA
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a Asociace měst pro cyklisty
si Vás dovolují pozvat na

SEMINÁŘ
BIKE SHARING – VEŘEJNÉ PŮJČOVNY KOL V ČR
který se uskuteční dne 14. ledna 2014, mezi 13-16. hod. v Brně,
v budově Nové radnice, sněmovní sál, Dominikánské nám. 1, Brno.

Záštitu nad seminářem převzalo statutární město Brno.
Na semináři se dozvíte mimo jiné:
 Co města vede k rozhodnutí realizovat Bike Sharing systémy (BSS)
 Jak zaváděla BSS zahraniční města, jaké jsou praktické zkušenosti pro ČR
 Kdo provozuje systémy v zahraničí (město, městská organizace, reklamní agentura,
profesionální provozovatel BSS…)
 V jaké fázi je příprava BSS v našich městech, jaká bude pravděpodobná podoba
prvního českého BSS
Svoji účast a prezentaci zkušeností na semináři přislíbili:
 Ing. Robert KOTZIAN, Ph.D. – 1. náměstek primátora města Brna
 Ing. Vladimír BIELKO – vedoucí odboru dopravy města Brna
 Doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. – primátor Bratislavy
 Michael KOUCKY – zakladatel společnosti Koucky & Partners AB, Goteborg,
Švédsko
 DI Dr. Hans Erich DECHANT – ředitel systému veřejných kol Citybike ve Vídni

Seminářem bude provázet národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.

Seminář je realizován v rámci projektu Rozvoj aplikačního potenciálu.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Místo konání: Nová radnice, sněmovní sál, Dominikánské nám. 1, Brno
Termín: 14. ledna 2014, 13:00-16:00 hod.

Detailní mapa je k náhledu zde.
Registrace účastníků:
zde.

Pro přihlášení můžete využít registrační formulář, který najdete

Doprava:
Pěšky: od železničního hlavního nádraží cca 800m, 10 minut, popis v mapě.
Od nádraží se vydejte po pěší zóně v ul. Masarykova (směr nám. Svobody), odbočte vlevo
do ulice Panská a před obchodním domem Velký Špalíček odbočte doprava na
Dominikánské nám., v horní části náměstí (za parkovištěm naleznete) naleznete vchod do
Nové radnice.
Na kole: Obdobně jako pěšky, ale POZOR – od 9.00–17.00 je vjezd do pěší zóny pro
cyklisty zakázán (nutno volit alternativní trasu). Parkování je umožněno v areálu radnice.
Autem: nebližší vhodné placené parkování: mapa (dostupnost radnice cca 5–10 min)
- ul. Besední (cesta od Prahy, Bratislavy)
- ul. Kounicova Parkovací dům Rozmarýn (cesta od Prahy, Bratislavy)
- parkovací garáže u Janáčkova divadla (cesta od Prahy, Bratislava)
V případě jakýchkoli dotazů, prosím, kontaktujte Ing. Jitku Vrtalovou, tel. 603 432 172,
e-mail: jitka.vrtalova@email.cz.

Seminář je realizován v rámci projektu Rozvoj aplikačního potenciálu.

