
Město Příbram
odbor: Samostatné odděleni slíničního hospodářství

Pro jednání zm
dne: 20.05.2019

Název bodu jednání:
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Předkládá: Rada města

Zpracoval:

Projednáno:

Ing. Zuzana Štěrbová

v RM dne: 01.04.2019
usn.č.: 311/2019

Text usnesení RM:
Rada l. doporučuje ZM

schválit členství města v Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. a pověřit Ing. Martina
Buršíka, MBA zastupováním města na valných hromadách a jednán ich spolku.

Il. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 29.04.2019.

Ill. souhlasí
s uvolněním částky 10.000,00 KČ z rezervy 1.místostarosty na úhradu ročního členského
příspěvku ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Napsal: Ing. Simona Žd'ánská

Návrhy na usneseni:
ZM

schvaluje - neschvaluje
členství města v Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. a pověření Ing. Martina Buršíka,
MBA zastupováním města na valných hromadách a jednáních spolku.

Důvodová zpráva:
Samostatné oddělení silničního hospodářství předkládá zastupitelstvu města k posouzení vstup do
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Jedná se o zájmové sdruženi právnických osob, jehož cílem je
integrovaný přístup k dopravě a veřejnému prostoru ve městech.
Cílem Partnerství pro městskou mobilitu jsou zejména:

- Design ulice - pozvednout úroveň veřejných prostranství, město pro lidi.
- Mobilita - podpora udržitelných forem dopravy po městě (pěší, cyklo, MHD, ...).
- Inovace - využiti moderních technologii, inovativní řešeni, sdílené služby atp.
- Občan, participace - změny ve městě se plánují v úzké spolupráci s občany; posun vnímáni.
- Komunikace - příklady dobré praxe táhnou.

výhody pro členy l pro naše město:
- přímý vliv na tvorbu vládni koncepce městské mobility a další legislativy,
- Členství v komun ikační platformě - přistup k informacím, poradenství, odborná pomoc.
- Katalog příkladů dobré praxe.
- Putovní výstavy.
- Odborné konference, semináře, školeni na téma městské mobility a veřejného prostoru.
- Spo|upodi|enÍ se na vytvářeni nástrojů financováni pro města a obce (dotační programy).
- Možnost čerpáni financí z těchto zdrojů financování.
- Možnost realizovat pilotní projekty s partnery ze soukromého sektoru.
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jedině koordinovaný postup většiny měst ČR a dalších subjektů má šanci změnit přístup veřejné
správy i samotné veřejnosti. Naše město by si vstupem do sdružení zajistilo možnost ovlivňovat
legislativu, zdroje financování a čerpat další výhody plynouci z členství.
Spolek sdružuje již vÍce než 60 měst, krajů i soukromých subjektů. Ty usilují o vyváženost všech
druhů dopravy ve městě, dále pomáhají ke zlepšeni veřejného prostoru a využiti moderních
techno!ogií a inovativních řešeni. Pokud se například vÍce lidí pohybuje městem na kole, ulice jsou
průchodnější i pro motorovou dopravu, lépe se dýchá a cesty jsou bezpečnější. Zkušenosti proto
ukazují, že je výhodné myslet na všechny části ,,dopravního koláče", at' už jsou to pěší, dopravou
ohrožené slabší skupiny - děti, senioři, handicapovaní, cyklisté - a motorovou dopravu, tedy osobní
auta, kamiony a zásobování.
Členy spolku (dřive Asociace měst pro cyklisty) jsou mimo jiné: Brno, Břeclav, České Budějovice,
český Brod, Děčín, Dvůr Králové, Frýdek Místek, Hodonín, Hradec Králové, Chrudim, Ivančice, jičín,
Jihlava, Kadaň, Karlovy Vary, Klatovy, Kolin, Kopřivnice, Krnov, Kroměříž, Lysá nad Labem, Mikulov,
Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Most, Napajedla, Neratovice, Nové Město nad Metuji, Nový jičín,
Olomouc, Opava, Oslavany, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Praha, Praha 5, Praha 7, Praha 14,
Praha 19 - Kbely, Praha 20, Praha -Libuš, Písek, Přerov, Ralsko, Roztoky, Řičany, Svazek obcí
Domažlicka, Šternberk, Šumperk, Tábor, Tišnov, Třinec, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov,
Valašské MeziřÍčÍ, Vsetín, Zlín, Znojmo.
Rozhodování o účasti města v právnických osobách přÍs|UšÍ podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o
obcích zastupitelstvu.
Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. Vznik
členství je podmíněn zaplacením ročního členského příspěvku na činnost spolku.
členský příspěvek je 10.000 Kč (aktualizace podle organizačního řádu) za rok.
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