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V tomto vydání

Závěrečná konference 
projektu EPTA: 

EPTA online!
eptaproject.eu

http://eptaproject.eu/train
ing/workshops/://eptap
roject.eu/t

Vážení kolegové, 

cílem  projektu  EPTA  je  podpora  veřejné  dopravy  s  ohledem  na  její
ekonomické,  energetické  aspekty  a  dopady  na  životní  prostředí.  Tento
newsletter vás pravidelně informuje o práci na projektu. Příklady aktivit,
realizovaných partnery projektu EPTA, vám práci na projektu lépe přiblíží.
V  tomto  vydání:  Výsledky  projektu  EPTA  budou  prezentovány  na
závěrečné  konferenci  projektu  a  současně  jsou  k  dispozici  pro  on-line
školení o klíčových funkcích veřejné dopravy.

Závěrečná konference projektu EPTA 
EPTA prezentuje výsledky práce na projektu!

Poslední  rok  realizace  projektu  EPTA.  Seznamte  se  s výsledky práce  na
projektu EPTA na jeho závěrečné konferenci.

http://eptaproject.eu/training/workshops
http://eptaproject.eu/training/workshops


Dne 28. května pořádá projektový team závěrečnou konferenci projektu EPTA na
téma  "Instituce  veřejné  dopravy  –  klíčový  faktor,  který  napomáhá  trvalé
udržitelnosti  dopravy.  Získané  zkušenosti,  dopady  a  připomínky".
Jednodenní  konference  se  bude  konat  v Bruselu.  Konference  je  pořádána
s podporou  instituce  –  Evropský  ekonomický  a  sociální  výbor  (European
Economic and Social Committee  - EESC), instituce EU, se sídlem v Bruselu. Na
konferenci  jsou  zváni  politici,  veřejné  instituce  a  členové  Výboru  regionů,
současně pak všechny evropské zainteresované subjekty.

Program dopolední sekce se zaměří na know-how získané v průběhu prací na
projektu EPTA a zkušeností partnerských měst, která na projektu spolupracují.
EPTA představí  model  Instituce  veřejné  dopravy  -  Public  Transport  Authority
(PTA). Model byl zpracován především pro malá města a města střední velikosti.
Odpolední sekce pak bude pokračovat prezentací „příkladů dobré praxe“, jejich
zaváděním  v partnerských  městech  a  prezentacemi  odborníků  z evropských
institucí,  kteří  budou  prezentovat  současné  legislativní  nástroje  a  politiku
podporující využívání veřejné dopravy.

Zaregistrovaní  účastníci  konference  jsou  také  zváni  na  akci  pořádanou
předchozího dne (27. května v 18h), kdy během neformálního koktejlu budou mít
účastníci možnost navázat kontakty a projednat případnou spolupráci. Tato akce
se  uskuteční  v sídle  bruselského  zastoupení  regionu  Emilia-Romagna.

Podrobný  program  akce  naleznete  na  webových  stránkách  projektu  EPTA.

Registrace  je  otevřená  a  zaregistrovat  se lze  do  16.  května  prostřednictvím
formuláře umístěného na webu projektu EPTA.

Školící materiály projektu EPTA – nyní on-line 
– napomáhají práci Institucí veřejné dopravy
Školící moduly poskytují expertům na dopravu a politikům, kteří nemají možnost
se zúčastnit akcí projektu EPTA, příležitost se na zkušenostech partnerů projektu
podílet a získat přístup k know-how.

 Online školení  připravila  Univerzita v Aberdeen (Spojené království)  -  partner
projektu EPTA, materiály poskytují detailní informace o řadě otázek a současně
seznam  příkladů  dobré  praxe  z území  celé  Evropy.  Klíčové  funkce,  které  by
instituce  veřejné  dopravy  měla  zastávat,  jsou:  Financování,  uzavírání  smluv,
regulace, plánování, integrace a propagace. Zlepšete své znalosti na webových
stránkách EPTA! 



 Praha-Suchdol  -  Komunikace  s  veřejností:

Městská část Praha-Suchdol a Česká zemědělská univerzita společně zpracovaly
studii proveditelnosti zaměřenou na optimalizaci řešení veřejné dopravy na území
městské části Prahy – Suchdola. Všechny podstatné otázky diskutoval Městský
úřad s veřejností. Z tohoto důvodu připravil také Městský úřad průzkum a seznam
otázek, které byly položeny studentům zemědělské univerzity jako hlavní skupině,
která  možnosti  veřejné  dopravy  na  Suchdol  využívá.  Každý  den  cestuje  ze
stanice metra Dejvická kolem 10 000 studentů a kapacita autobusů zajišťujících
dopravu na Suchdol je nedostačující.

Studie  proveditelnosti  zpracovaná  v rámci  projektu  EPTA navrhuje  zavést  na
území Prahy Suchdol tramvajovou linku a tak vyřešit problém dopravy na Suchdol
a  posílit  nedostačující  kapacitu  veřejné  dopravy.  Obyvatelé  Suchdola  a
sousedních  obcí,  byli  požádáni,  právě  tak  jako  studenti  České  zemědělské
univerzity,  aby  se  k  plánované  stavbě  vyjádřili.  Hlavní  otázky,  na  které  se
průzkum zaměřil, byly: Jakým dopravním prostředkem se studenti dopravují do
univerzitního kampusu (veřejná doprava, osobní auta, vlak), přestupy, trvání doby
dopravy,  parkování,  jejich  názor  na  výstavbu  tramvajové  linky.  Vyhodnocení
formulářů  potvrdilo,  že  většina respondentů  pro  přepravu na Suchdol  využívá
veřejnou  dopravu  a  výstavbu  tramvajové  linky  hodnotí  jako  řešení,  které  by
zlepšilo dopravní služby na území a zajistilo by propojení s dalšími částmi města.
Výsledky šetření byly zaneseny do zpracované  Studie proveditelnosti.

Tento projekt je připravován v rámci Operačního programu meziregionální spolupráce 
INTERREG IVC a je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).


