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Pracovné stretnutie s  predsedom BBSK - Ing. V.Ma kom.

Zápis zo stretnutia.

Miesto konania: B.Bystrica, Úrad BBSK
Termín konania. 23.8.2010
Téma: Podpora riešenia cyklodopravy v Banskobystrickom kraji.
Prítomní:
za BBSK: Ing. V.Ma ka - predseda BBSK, Ing. V.Laššák - vedúci odboru regionálneho rozvoja, Mgr.
Peter Hajnala - vedúci oddelenia styku s verejnos ou a protokolu
za Cykloklub Po ana: Ing. Ján upták - predseda, Mgr. O.Feješová - advoka ná innos , Mgr. M.Feješ
- len

Z poverenia prítomných na informa nom seminári Cykloklubu Po ana a BBSK v Tisovci, 18.6.2010.
vyvstala úloha pre Cykloklub Po ana uchádza  sa o pracovné stretnutie s predsedom BBSK, Ing. V.
Ma kom na tému riešenia cyklodopravy v BB kraji
- Cykloklub Po ana oslovil listom Ing. V. Ma ku, 16.8.2010, kde sme žiadali o pracovné stretnutie
- Po dohode s kanceláriou predsedu BBSK sa pracovné stretnutie uskuto nilo 23.8.2010

Na stretnutí zástupcovia Cykloklubu Po ana informovali predsedu BBSK:
- o sú asnej situácii v riešení cyklodopravy a cyklotrás v BBkraji
- predstavili projekt " „Rozvoj cyklodopravy – príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia“, ktorý je
zameraný na riešenie cyklodopravy BB kraja. Z poh adu systematického riešenia cyklodopravy v
BBkraji sa sústredili na prezentáciu pripravovanej štúdie návrhov vedenia možných cyklotrás a
ekokoridorov v BB kraji ako aj potrebu systematického riešenia problémov cyklodopravy v kraji

Prítomní alej diskutovali:
- o úrovni riešenia cyklodopravy   BB kraja v porovnaní s ostatnými krajmi SR, kde bolo
skonštatované, že patríme medzi najhoršie kraje na Slovensku
- o finan ných zdrojoch na podporu cyklodopravy, kde sa spomenul príklad eskej republiky, kde je
rozvoj cyklodopravy podporovaný prostredníctvom národných zdrojov ako aj EU zdrojov
- o potrebe ovplyv ova  legislatívne prostredie týkajúce sa nemotorovej dopravy na národnej úrovni

Zástupcovia Cykloklubu Po ana navrhli:
- zriadenie expertnej skupiny pre cyklodopravu a riešenie cyklotrás na BBSK za ú asti odborníkov,
zástupcov združení venujúcich sa problematike cyklodopravy, aktivistov v danej oblasti
- pokra ovanie spolupráce BBSK so subjektmi  pôsobiacimi v kraji, ktoré sa venujú problematike
cyklodopravy a majú dlhoro né skúsenosti
- vy lenenie samostatnej položky v rozpo te BBSK pre podporu rozvoja cyklodopravy a riešenia
cyklotrás
- ur enie odboru a pracovníka BBSK pre tému cyklotrás
- pokra ovanie podpory BBSK v rozpracovaných cykloprojektoch z minulého obdobia
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Záver:
- predseda BBSK vyjadril súhlas a podporu rozvoju cyklodopravy v BB kraji
- prítomní sa zhodli, že v období nasledujúcich 4 rokov je potrebné na úrovni BB kraja zrealizova
výstavbu nosných cyklistických chodníkov a cyklotrás. Základom pre diskusiu a vytipovanie
realiza ných trás bude štúdia spracovaná Cykloklubom Po ana.
- na úrovni kraja za ú asti dotknutých subjektov (starostov, mimovládnych organizácii, profesijných
organizácii, štátnej správy,...) BBSK zorganizuje seminár, kde bude navrhovaná štúdia odprezentovaná
a bude priestor na diskusiu k predloženým návrhom. Predpokladaný termín: október - november 2010.
- riešením problematiky v rámci BBSK bude poverený Odbor regionálneho rozvoja, oddelenie
cestovného ruchu.

Spracoval. J. upták
24.8.2010


