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16. 10. 2019 dopoledne - ANALÝZA

■ 9:00 - Přivítání účastníků.
■ 9:15 - Představení bloku KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH. 

Netradiční zahájení konference – exkurze na kolech. Pojďme si nejprve projet region  
Živé Milevsko. Pokud chceme o něčem přemýšlet, pak si musíme nejprve provést analýzu 
a přímo v terénu si zjistit aktuální stav věcí. Během projížďky pro vás bude připravena 
prezentace na téma využití elektrokol v Třebíči (Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy 
města Třebíč) a prezentace o prodeji elektrokol v Česku.

■ Průvodce: Jozef Regec, Czech Smart City Cluster.
■ Předpokládaný počet účastníků: 50, pro zájemce zajistíme elektrokola.

■ 11:30 - 12:30 oběd ve vybrané restauraci.

16. 10. 2019 odpoledne - VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE

■ 14:00 Oficiální zahájení konference – Hradišťan.
■ 14:00 - 14:30 Úvodní vystoupení.

Ivan Radosta – starosta města Milevska.
Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje.
Petra Trambová – místostarostka města Písku.

■ 14:30 - 16:30 Evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu a Městská agenda EU  
    (https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda) a SmartCity.

■ Jiří Vlček, Ministerstvo pro místní rozvoj: Jak MMR ovlivňuje městskou mobilitu v ČR  
    a novou vládní koncepci městské mobility.
■ Josef Knot, 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.
■ Radka Vladyková, ředitelka SMOČR: Informace o připravované strategii Smart City.
■ Rut Bízková, Metodika SMOČR pro oblast SmartCity.
■ Luboš Průcha, ředitel regionálního rozvoje Jihočeského kraje. 
■ Markéta Honzíková, předsedkyně Svazku obcí Milevska, starostka obce Zbelítov.
■ Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky: Pohled ze strany 
  venkova. 
■ Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice: Pohled dopravců.

■ 16:30 - 17:00 Coffee break.
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16. 10. 2019 pozdní odpoledne - OPATŘENÍ A AKČNÍ PLÁN

■ 17:00 - 19:00 Příběhy z několika měst.

Zkušenosti z Česka a ze Slovenska:
■ David Michalička, město Říčany: Jaké chyby a možnosti odhalila Letní škola mobility, která   
  proběhla ve dnech 10. – 12. 9. 2019 v Praze.
■ Tomáš Hradil, starosta města Krnova: Stát se úspěšným starostou je mnohem jednodušší, 
    než jsem si myslel. 
■ Peter Fiabáne, primátor města Žilina: Jaké problémy máme s prosazováním myšlenek 
     udržitelné mobility?
■ Martin Buršík, místostarosta Příbrami: Podaří se prosadit nový pohled na podporu 
     cyklodopravy ve městě?

Zkušenosti evropských kolegů – jak přemoci předsudky a chyby? 
■ Karl Reiter, Austrian Mobility Research AMOR.
■ Ruben Loendersloot, konzultant Loendersloot Groep traffic & mobility. Co se můžeme 
     naučit z nizozemských zkušeností? Shrnutí workshopu v Javoříčku (září 2018).

16. 10. 2019 společenský večer - PARTICIPACE A KOMUNIKACE 

■ 20:00 - 24:00 Networking, sdílení zkušeností.

17. 10. 2019 Jaká bude vládní  
Koncepce městské a aktivní mobility? 

■ 09:00 - 11:30 Vládní koncepce městské a aktivní mobility. 

Jaká bude vládní koncepce městské a aktivní mobility?
■ Alena Šteflová, náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví: Je třeba zdůraznit slovo 
  „aktivní“ v nové vládní koncepci městské a aktivní mobility.
■ Vítek Sedmidubský, Ministerstvo dopravy: Stav přípravy koncepce
     Bez zapojení klíčových stran vládní koncepce nebude fungovat:
■ Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných 
       zakázek. Jak kraj zodpovědně přistupuje k otázkám městské a regionální mobility.
■ Aleš Bakoš, ředitel mmcité: komerční sektor jako partner – představení závěrů konference 
     Design Street a nové kampaně CityChangers.
■ Smart Plan: Nová metodika Czech Smart City Cluster dle vzoru SUMPs-UP a její aplikace 
     na Milevsku, možnosti směřování pro malá města.
■ Kamil Novotný, koordinátor městské mobility města Most: Dycky Most!
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Podpis smluv o partnerství.
Ministerstvo pro místní rozvoj a podpisy strategických partnerství, se kterými přichází spolek. 
Partnerství pro městskou mobilitu pro podporu přípravy a implementace vládní koncepce 
městské a aktivní mobility. Partnerství při změně přístupu ve financování, legislativě  
a vzdělávání.

■ 12:00 - 13:00 oběd.
■ 13:00 - 14:30 Bude koncepce brát vážně otázky životního prostředí a vody  
     (s vazbou i na dopravu a mobilitu)?

■ Ministerstvo životního prostředí: Jaké kroky připravuje v souvislosti se změnami?
■ Jaroslav Vrba, Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR: Jižní Čechy na vodě.
■ Josef Maroušek, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích: 
   Technologie na zpracování bioodpadu.
■ Petr Kaněra, Kapex s.r.o.: Města, obce a odpadové hospodářství.
■ Jakub Popelka, Lokal sport: Strategie sportu pro města a obce.
■ František Mlčák, Jihočeský vědecko-technický park: Současnost a budoucnost JVTP.

■ 14:30 - 15:00 coffee break.
■ 15:00 - 16:00 Budeme brát vážně výzvy naší mladé generace?

■ Jaroslav Martinek, jednatel Partnerství pro městskou mobilitu: Dvacet důvodů, proč měnit   
   ulice našich měst a obcí.
■ Zástupci olomouckých studentů: Studentská iniciativa nejen za lepší klima, ale i konkrétní  
     nápady.
■ Zástupci komunity v Kroměříži: Místostarosta, ředitel, žák. 
■ Zástupci komunity v Zábřehu: Místostarosta, ředitel, žák. 
■ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – připojí se k vládní koncepci?


