URBISAFETY 2013
„Město a doprava“

PROGRAM SEMINÁŘE, BRNO, URBIS Technology 25.4.2012 v pavilonu P
Registrace přihlášených účastníků bude zahájena v 9:00 před sálem P4 (a-b) v pavilonu P
Úvodní blok
9:30

Zahájení semináře
Úvodní slovo - Ing. Ivan Fencl, PhD., předseda sdružení Inovace v dopravě

9:35

Bezpečnost silničního provozu z pohledu Odboru služby dopravní Policie ČR JmK
plk. Ing. Jindřich Rybka, BA. – vedoucí odboru Policie České republiky

A. Vhodné technologie pro řízení dopravy a pro zajištění a kontrolu dodržování pravidel řidiči
v silniční dopravě
10:00

Moderní přestupkové systémy na území měst a obcí a jejich dopady nejen na
bezpečnost silničního provozu
Ing. Tomáš Bia - CAMEA, spol. s r.o.

10:30

Přístup ke zklidňování dopravy moderními technologiemi
Ing. Petr Šmidtmajer - AŽD Praha s.r.o.

B. Rozvoj bezpečné silniční dopravy na území měst a obcí z pohledu územního plánování,
plánování dopravy a zkvalitňování životního prsotředí
11:00

Příklad konceptu veřejného prostoru měst a obcí a rozvoj nemotorové dopravy
Ing. arch. Tomáš Cach - samostatný dopravní urbanista

11:30

Životní prostředí ve městech a silniční doprava - nízkoemisní zóny na území našich
měst a obcí
Ing. Jan Kužel – ředitel odboru ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí

11:50-12:20

Přestávka s občerstvením

C. Inovace v dopravě
12:20

Carsharing jako dílek mozaiky řešení dopravních problémů měst
Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D. - Autonapůl

12:50

Softwarová řešení pro zvýšení kvality dopravní infrastruktury na území měst
a obcí – příklady ze zahraničí a možnosti jejich uplatnění v ČR
Ing. Ivan Fencl, PhD., IvD

13:05

Doprava v intravilánu měst a obcí ČR - program podpory sdružení Inovace
v dopravě veřejné samosprávě (doprava v klidu, řízení dopravy, sběr dat aj.)
Ing. Ivan Fencl, PhD., IvD

13:25

Závěry a diskuse

13:30

Zakončení semináře

Seminář pořádá sdružení Inovace v dopravě
Kontakt:

Ing. Ivan Fencl, Ph.D., předseda sdružení
Příkop 4, 602 00 Brno
T: +420 603 422 113
E: urbisafety@email.cz

PARTNER SEMINÁŘE:

