Cíle a poslání

Podpořte nás

Chceme řešit mobilitu ve městech jako celek.
Doprava, která má klíčový vliv na kvalitu života
ve městech, se skládá ze čtyř základních složek.
Individuální automobilová doprava, cyklistická doprava,
veřejná a pěší doprava by měly mít stejné postavení.

Myšlenku zdravějších měst mohou podpořit také
soukromé osoby nebo organizace.

Hlavním posláním Asociace měst pro cyklisty je
sledování Vize 25, tedy rozvoje městské mobility
jako systému s vyváženým podílem jednotlivých
složek dopravy.
Asociace poskytuje poradenství svým členům,
provozuje vzdělávací cyklus pod názvem „Cyklistická
akademie“ a spolupracuje s Ministerstvem dopravy,
Svazem měst a obcí a dalšími důležitými partnery.

Kontakt
Asociace měst pro cyklisty
Wellnerova 3, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 602 503 617
E-mail: info@cyklomesta.cz
www.cyklomesta.cz
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Jak se stát členem
asociace
Postup pro přijímání nových členů je možné
najít na oficiální internetové adrese Asociace
www.cyklomesta.cz, kde jsou ke stažení také
základní dokumenty sdružení.

Poplatky za členství
Poplatky za členství se pohybují mezi 10-30 000 Kč
v závislosti na velikosti města nebo typu partnera.
Aby se vstup zpřístupnil všem městům a obcím,
snahou asociace bude jednat o zvláštních podmínkách
členství pro malá města a obce.
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Proč se stát
členem
Kdo jsme
Sdružení měst, obcí a dalších
organizací, vedených snahou
o vytvoření rovnovážné mobility.
Chceme upozornit na problémy
spojené s rozvojem cyklistické
dopravy, která je v českých městech
obvykle nejslabším článkem dopravy.

	
  

Město, obec, kraj nebo jiná organizace, které řeší
problémy s dopravou, narážejí na řadu překážek.
Asociace měst pro cyklisty je silným partnerem
zastupujícím zájmy svých členů v klíčových jednáních.
Sdílení zkušeností zabrání „objevování objeveného“
a ušetří náklady. Exkurse v tuzemsku i zahraničí
mohou pomoci při objevování dobrých řešení,
která mohou být upravena pro místní podmínky.
Společný postup při propagaci a PR je efektivní,
zajišťuje vyšší profesionalitu i lepší plošný dosah.
Členství v asociaci motivuje k vytvoření celkového
plánu rozvoje, který je základní podmínkou
pro dlouhodobou podporu. Členem Asociace se
mohou stát nejen města a obce, ale také jejich
sdružení či další organizace.

Proč se stát
partnerem/
přidruženým
členem asociace
Přidruženými členy se mohou stát firmy, organizace
i jednotlivci, kteří podporují myšlenky a cíle Asociace.
Přidružení členové asociace mohou zdarma
navštěvovat semináře a konference, neúčastní se
ale valné hromady Asociace ani nemohou ovlivnit
podobu volených orgánů.
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Řekli o asociaci
Jaroslav Vymazal, primátor Jihlavy
:
„Pokud nyní odpracujeme základ, mohou být brzy
viditelné výsledky pro celou naši zemi.”

Dalibor Horák, starosta Uničova
:
„Naším cílem je vymýtit legislativní překážky,
bránící rozvoji cyklistické dopravy!“

Petr Kulhánek, primátor Karlových Varů
:
„Máme-li zajistit zdravější životní styl nám i našim
dětem, podporujme dopravu na vlastní pohon“

Josef Novák, radní Zlína
:
„Chceme vytvořit lepší podmínky pro všechny
cyklisty, kteří chtějí používat kolo nejen jako
sportovní nářadí, ale i jako dopravní prostředek
ve městech a obcích.“

Dalibor Halátek, náměstek primátora Opavy
:
„Čistší, bezpečnější a tišší město – to je cykloměsto.“

Pavel Brettschneider, místostarosta Moravské Třebové
:
„Víme, o čem mluvíme. Víme co chceme udělat.
Jde nám o snadný a rychlý rozvoj cyklistické
dopravy ve všech městech naší republiky.“

Zdeněk Procházka, místostarosta Uherského Hradiště
:
„Nechceme nutit občany ve městě vystoupit
z aut, nasednout na kolo, do autobusu nebo chodit
pěšky, ale chceme jim dát možnost volby.“

