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Evropský týden mobility
Evropský den bez aut ”Ve městě bez auta”
Já, níže podepsaný, prohlašuji tímto, že se naše obec (město) připojí k Evropskému týdnu 
mobility, který začne 16. září a skončí 22. září 2011 tím, že:

 bude po dobu celého týdne organizovat akce, které budou brát v potaz téma roku 2011.

 přijme jedno či více nových praktických opatření*, která v našem městě výhledově napo -
mohou k postupnému přechodu od osobních aut k životnímu prostředí příznivějším formám 
dopravy.

 �  Pokud je to možné, nejméně jedno z těchto opatření bude zaměřeno na přerozdělení 
dopravního prostoru ve prospěch chodců, cyklistů a veřejné dopravy (rozšíření chodníku 
na úkor vozovky, pruh vyhrazený pro autobus nebo pro cyklisty, schéma zklidnění dopravy, 
snížení rychlosti atd.). 

 zorganizuje Evropský den bez aut („Ve městě bez auta“), přičemž vyhradí jednu nebo více 
oblastí, kudy běžně jezdí auta, jen pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu po celý den (tj. 
minimálně jednu hodinu před začátkem a jednu hodinu po skončení pracovní doby). 

 �  Nejlépe 22. září 2011.

město, obec  .............................................................................................................................. . ...
primátorka/primátor či starostka/starosta .....................................................................................
V............................................................... dne ...............................

Pokud se vaše město zapojí do celého Evropského týdne mobility, zaškrtněte tři čtverečky. Pak jste vstoupili                     
do klubu „zlatých účastníků“ a můžete soutěžit o nejlepší Evropský týden mobility 2011. 
Pokud se vaše město/obec účastní jen Evropského dne bez aut, zaškrtněte pouze poslední čtvereček. Pak je pro 
Vás termín 22. září závazný.

* Během týdne mobility můžete propagovat trvalá opatření, připravená městem během celého roku 2011.

je to na nás!
16. – 22. září

Climate Alliance

Zorganizováním týdne aktivit, s přihlédnutím na základní téma roku 2013:
Čistý vzduch – je to na nás!

Provedením alespoň jednoho nového a stálého opatření, které přispěje ke změně 
druhu dopravy např. od osobního automobilu k dopravním prostředkům šetrnějším 
k životnímu prostředí.

Pokud je to možné, mělo by alespoň jedno z těchto opatření být zaměřeno na 
přerozdělení silničního prostoru ve prospěch chodců, cyklistů nebo veřejné dopravy 
(např. uzavírka silnice, širší dlažba, nová cyklistická stezka nebo pruh pro autobusy, 
nové dopravní schéma, snížení rychlostního limitu).

Zorganizováním akce " Čistý vzduch - je to na nás!", tj. vyhrazení jednoho nebo více míst, 
které jsou určeny pouze pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu po dobu nejméně jednoho 
celého dne (tj. 1 hodinu před a 1 hodinu po běžné pracovní době).

Akce "Ve městě bez aut!" by se měla konat v neděli 22. září 2013. 

Evropský týden mobility 
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My, níže podepsaní prohlašujeme, že máme zájem se zapojit do Evropského týdne mobility, 
který proběhne ve dnech 16. - 22. září 2013, následujícími aktivitami:







Místní úřady, které splní všechna tři výše uvedené kritéria, se 
stanou "zlatými" partnery akce a jsou oprávněni vstoupit do 
soutěže o cenu Evropského týdne mobility.

Pouze místní úřady, které se nacházejí v těchto oblastech, se 
mohou zúčastnit: země EU-27, kandidátské země, potenciální 
kandidátské země, které jsou součástí Procesu stabilizace a 
přidružení (SAP), Evropského Hospodářského prostoru (EHP) 

a země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

S trvalými opatřeními přijatými během roku 2013 před 
konáním Evropského týdne mobility (16. – 22. září 2013) 
je také možno počítat za předpokladu, že jsou 
podporovány nebo zmíněny během konání Evropského 
týdne mobility.

Starosta/ka města, obce……………………………………………………………………………………

Pan/Paní..…………………………………………………………………………………………………….

Čistý vzduch –


