Seminář „Bezpečná doprava
pro města a obce České republiky“
Dovolujeme se Vás pozvat na seminář „Bezpečná doprava pro města a obce České republiky“, který je
zaměřen na významný celospolečenský cíl, kterým je zvyšování bezpečnosti silničního provozu na komunikacích
ve městech a obcích.
V letošním 2. ročníku bude pozornost účastníků zaměřena na několik témat. Jedním z nich je zajištění rozhledů
na křižovatkách, vliv zeleně na estetiku dopravních řešení a možnosti řešení. Pro bezpečnost dopravy je také
nezbytná kvalitní organizace dopravy na území měst a obcí, stejně jako systémy a prostředky pro řízení dopravy
na městských křižovatkách. Proto na toto téma vystoupí zástupce přední společnosti, která se těmito systémy
řízení dopravy dlouhodobě zabývá. Jedním z dalších témat semináře bude také doprava v klidu. Zajištění
kvalitní dopravy v klidu, otázky řešení možností a způsobů parkování, stejně jako organizace dopravy v klidu je
nedílnou součástí rozvojových dokumentů měst a obcí, a proto některé možnosti řešení těchto palčivých
problémů budou v rámci semináře představeny. Jsme potěšení, že pozvání k vystoupení přijal plk. Ing. Leoš
Tržil, ředitel dopravní služby Policie ČR, který ve své přednášce zmíní hlavní příčiny dopravních nehod a zmíní
doporučení pro jejich prevenci.
Seminář je určen především starostům obcí a měst, kteří mají zájem řešit problematiku dopravy podle
nejmodernějších metod, dále pracovníkům příslušným odborů městských a obecních samospráv a
projektantům dopravních řešení Záměrem semináře je předání aktuálních poznatků především z oblasti tvorby
bezpečné silniční infrastruktury a současně také představení moderních technologií, které umožní dosáhnout
zvýšení úrovně bezpečnosti silničního provozu na území městských sídel. Poznatky ze své praxe a svá
doporučení budou předávat zkušení odborníci z oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy a také erudovaní
zástupci předních českých firem.
Seminář připravuje sdružení Inovace v dopravě společně s Policií ČR a s Veletrhy Brno v rámci doprovodného
programu veletrhu URBIS.
Seminář se bude konat v prostorách brněnského výstaviště v pavilonu P ve čtvrtek 26. dubna 2012 od 9:30 do
13:45. Zájemci o účast se mohou zaregistrovat pomocí e-mailu na adrese urbisafety@email.cz , popř. písemně
odesláním přiložené přihlášky na adresu pořadatele Inovace v dopravě, a to nejpozději do úterý 24. dubna
2012.
Vstup pro zástupce samospráv měst a obcí je volný, stejně jako pro zaměstnance městských obecních úřadů.
Pro účastníky mimo uvedenou sféru je registrační poplatek stanoven ve výši 250,- Kč, který bude splatný před
zahájením semináře na místě při prezentaci účastníků v době od 9:00-9:30. Členové ČKAIT mají nárok na slevu
ve výši 20% z plné výše registračního poplatku, studenti obdrží slevu ve výši 80%.
Účastníkům semináře bude umožněn po registraci na seminář bezplatný vstup na veletrh URBIS.

Odborný garant semináře:
Ing. Ivan Fencl, Ph.D., sdružení Inovace v dopravě
urbisafety@email.cz
Seminář se uskuteční díky podpoře společností:
AŽD Praha s.r.o.
DHV CR, spol. s r.o.
Velza s.r.o.

