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Partnerství pro městskou mobilitu je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek. 

Členy spolku jsou města, svazky, kraje, odborné a neziskové organizace. Zaměřujeme se na otázky spojené s městskou a regionální 

dopravou a mobilitou. 

POZVÁNKA 
Spolek Partnerství pro městskou mobilitu si dovoluje Vás pozvat na 

 

pracovní workshop k navrhovanému usnesení spolku 

a dále na 

Valnou hromadu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 

 
Program se uskuteční dne 

 
19. března 2021 od 10:00 on-line. 

>> REGISTRACE NA VALNOU HROMADU << 
>> Přístup na valnou hromadu << 

 
Místnost bude otevřená od 9:30, abychom měli čas s předstihem vyřešit 
technické problémy s připojením, evidenci přítomných a další otázky.  
 

10:00 – 11:00  Pracovní workshop členů spolku k navrhovanému usnesení 

a s tím souvisejících aktivit 

• Implementace Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030. 

• Metodické zázemí pro podporu aktivní a městské mobility, a to formou vedení 

webinářů, workshopů, jednání a konferencí. 

• Webový portál Akademie městské mobility (www.akademiemobility.cz)  

• Spolupráce s norskou výzkumnou organizací Transportøkonomisk institutt 

• Iniciativa CityChangers (www.citychangers.eu).  

• Výzva 10.000 kroků. Výzva bude spuštěna k 1. 4. 2021. Více na 

www.desettisickroku.cz.  

• Dopravní sítě pro cyklisty - vytvoření mapy pro návrh bezpečných cyklistických 

opatření.  

• Cena Víta Brandy, která ohodnotí výjimečné projekty v oblasti aktivní a městské 

mobility. 

• Přípravný výbor XXVII. Světového silničního kongresu, který se uskuteční v roce 2023 

v České republice.  

• Panevropský plán rozvoje cyklistiky, který by měl být podepsán zástupcem našeho 

Ministerstva dopravy v květnu 2021. 

• Příprava semináře v Bruselu na téma podpora cyklistické dopravy (podzim 2022) 

 

https://forms.gle/djkmHDY4YzPx4oGB6
https://forms.gle/djkmHDY4YzPx4oGB6
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmFlZWI2YTUtNzY3OS00ZmUzLWE5ZTAtZTQyYzRlN2JjMDQ5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522a1f9ae20-db36-405e-8252-6858b439f309%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252200ade839-c251-4e03-b686-16c32163c1d4%2522%257D%26fbclid%3DIwAR1RQwY_WH2j3B16GMgNMcGyyL-4WUIJWrijuAlYnJlTZ9IuokmKvBWSt-U%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e3933c9b-102e-41a9-a8be-b275c2426f1b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
http://www.akademiemobility.cz/
http://www.citychangers.eu/
http://www.desettisickroku.cz/
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11:00 – 12:00  Valná hromada Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 

• Zahájení Valné hromady 

• Výroční zpráva 2020 

• Schválení vstupu nových členů 

• Návrh aktivit pro rok 2021 

• Stav rozpočtu, schválení pro rok 2021 

 
 
 
Svou účast potvrďte do 17. 3. 2021 vyplněním >> REGISTRACE << 
Podklady k valné hromadě jsou ke stažení zde: 

🔗 Návrh usnesení valné hromady 

🔗 Výroční zpráva 2020 
 
 
Na setkání se těší 
 
 
Jaroslav Martinek   
Jitka Vrtalová    
tým Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.   
 

https://forms.gle/djkmHDY4YzPx4oGB6
https://drive.google.com/file/d/1WnFj4k3j7A97lRbXKkiwN8dnZXsVjHNH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12ZrXAJa0n8oFen1ghL4cCx3eDJO8iXto/edit?usp=drive_web&ouid=107593822892903144396&rtpof=true

