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Název materiálu:

Přistoupení města Přerova k Asociaci měst pro cyklisty

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje vznik členství statutárního města Přerova v zájmovém sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty, se sídlem Olomouc, Wellnerova 3 (dále jen Asociace měst pro cyklisty) a 
podání žádosti o členství v tomto zájmovém sdružení po 1. lednu 2014, za podmínky finančního krytí,

2 souhlasí se zněním stanov a organizačního řádu zájmového sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty dle příloh důvodové zprávy,

3 pověřuje primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha všemi kroky souvisejícími 
se vznikem členství statutárního města Přerova v zájmovém sdružení Asociace měst pro cyklisty,

4 pověřuje primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. 
Jiřího Janalíka, cyklokoordinátora města, jednáním za statutární město Přerov na valné hromadě 
zájmového sdružení Asociace měst pro cyklisty.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor koncepce a strategického rozvoje, cyklokoordinátor města

Po zvážení všech přínosů a na druhé straně požadavků na město Přerov plynoucích z členství v 
Asociaci měst pro cyklisty doporučujeme schválit přistoupení města ke sdružení.



Důvodová zpráva:

Rozvoj dopravního systému v České republice probíhá dlouhodobě nevyváženě, kdy je zejména 
upřednostňována automobilová doprava na úkor ostatních složek systému. To se promítá v řadě 
oblastí jako je plánování infrastruktury, financování investic i v oblasti legislativních podmínek.

Situace cyklistů je tak dnes v mnoha městech a obcích v naší zemi velmi složitá. Cyklisté jsou 
vytlačeni intenzivním automobilovým provozem ze silnic a přitom nemají k dispozici alternativní a 
bezpečnou infrastrukturu. Cyklistická doprava přitom v dopravním systému působí jako stabilizační 
prvek s řadou dalších přínosů. Ovšem za současných okolností tyto své funkce nemůže plnit, dochází 
k její eliminaci s negativními dopady na všechny ostatní složky dopravního systému. 

O zlepšení situace cyklistů usiluje nová „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro 
léta 2013 - 2020“ (dále jen „Cyklostrategie“), která byla schválena vládou České republiky dne 
22. května 2013. Asociace měst pro cyklisty (dále jen "Asociace") představuje další logický článek 
v naplňování cílů Cyklostrategie. Posláním Asociace je spojit města podporující cyklistickou 
dopravu pod hlavičkou právního subjektu a společně tak uskutečňovat kroky, které povedou ke 
zlepšení podmínek pro cyklodopravu a k naplnění cílů Cyklostrategie. Asociace vychází z 
iniciativy tzv. Uherskohradišťské charty, jejímž členem je i město Přerov.

Založení Asociace proběhlo dne 2. července 2013 a jeho zakládajícími členy bylo 22 českých a 
moravských měst a zájmové sdružení NaKole. Jejich jména jsou zveřejněna na společném 
internetovém portálu Asociace www.cyklomesta.cz . Předsedou tohoto sdružení měst byl zvolen 
primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal, jednatelem pak Ing. Jaroslav Martinek, koordinátor rozvoje 
cyklistické dopravy ČR. Dne 18. července Krajský úřad Olomouckého kraje zapsal Asociaci měst pro 
cyklisty do registru zájmových sdružení právnických osob.

Právní formou Asociace je zájmové sdružení právnických osob, zakládané podle ust. § 20f a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a je právnickou osobou 
zapsanou v registru zájmových sdružení právnických osob. Členy se mohou stát obce (města), svazky 
obcí či jiná právnická osoba, která má o členství zájem.

Předmětem činnosti Asociace bude:

1. Podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní práce mezi 
jeho jednotlivými složkami,

2. Podpora rozvoje cykloturistiky,
3. Usilování o změny v legislativě ČR ve prospěch pro-cyklistických opatření,
4. Usilování o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve 

prospěch cyklistické dopravy,
5. PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy a cykloturistiky,
6. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility,
7. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci konkrétních pro-cyklistických opatření a aktivit v 

členských městech formou projektů, realizovaných asociací a nebo členy.

Asociace bude dále v rámci svého poslání plnit úkoly a vyvíjet iniciativy a úzce spolupracovat s 
národním cyklokoordinátorem a se Svazem měst a obcí ČR a s vládními orgány a institucemi, 
realizovat projekty a informační kampaně, provádět vzdělávání v oblasti plánování rozvoje cyklistické 
dopravy a městské mobility a řadu dalších činností.

Práva členů Asociace:

1. účastnit se valné hromady Asociace a podílet se na činnosti Asociace,



2. hlasovat na valné hromadě,
3. volit a být volen do orgánů Asociace,
4. navrhovat svolání valné hromady a jednání správní rady Asociace k projednání konkrétních 

záležitostí,
5. předkládat návrhy a připomínky pro jednání valné hromady a správní rady,
6. prezentovat své členství v Asociaci,

Povinnosti členů Asociace:

1. prosazovat a hájit zájmy Asociace a chránit dobré jméno Asociace, 
2. napomáhat podle svých možností při realizaci činnosti Asociace,
3. dodržovat stanovy Asociace, jakož i jeho další vnitřní předpisy,

Vznik členství:

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O 
přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí 
člena se sděluje písemně.

Vzhledem k tomu, že není zaručeno, že se bude konat do konce roku 2013 další zasedání valné 
hromady tohoto sdružení, a dále z důvodu hospodárnosti je navrhováno, aby město Přerov zažádalo o 
členství až v roce 2014.

Zánik členství:

Členství ve sdružení zaniká : 
a) vystoupením člena ze sdružení na základě písemného oznámení, 
b) vyloučením, 
c) zánikem člena, 
d) zánikem sdružení.

Přínosy pro členy sdružení:

- Lepší pozice zúčastněných měst při prosazování společných zájmů měst v oblasti cyklistické 
dopravy na společné národní úrovni než v případě dílčí „samostatnosti“,

- zajištění potřeb cyklistické dopravy v územním plánování a politické podpoře,
- výměna zkušeností a know-how mezi městy,
- medializace a propagace cyklodopravy a cykloturistiky také prostřednictvím společného 

internetového portálu www.cyklomesta.cz
- prestiž, posílení pozice a vlivu městských cyklokoordinátorů a cykloúřadů v rámci města i 

vně,
- soutěživost, motivace ostatních měst k aktivní podpoře cyklodopravy a tím zvýšení 

celospolečenského zájmu o tento druh dopravy,
- „re-cycling“ jízdních kol do měst (návrat jízdních kol jako jednoho z přirozených dopravních 

prostředků do městského prostředí),
- právo užívat označení „město přátelské k cyklistům“.

Poplatky za členství:

Výše ročních poplatků za členství je odstupňována v závislosti na počtu obyvatel členského města.
Pro velikostní kategorii do 50 000 obyvatel, tedy pro město Přerov, je poplatek stanoven ve výši 
10 000,- Kč. Tento poplatek je nutné uhradit do 2 měsíců od vzniku členství. Na základě výše 
uvedených okolností a zachování principu hospodárnosti s finančními prostředky města Přerova 
je navrhováno, aby Statutární město Přerov podalo žádost o členství a uhradilo tento příspěvek 
až v roce 2014, když v r. 2013 by vzniklo členství městu pouze na velmi krátký časový úsek a 



členský poplatek by musel být uhrazen v plné výši. Přestože schválení členství v asociaci z naší 
strany v orgánech obce by nastalo v letošním roce, členství města Přerova by vzniklo až počínaje 
rokem 2014. 
Částka odpovídající členskému příspěvku bude nárokována v návrhu rozpočtu města na r. 2014.

Vznik Asociace a přistoupení města Přerova k Asociaci měst pro cyklisty projednal cyklokoordinátor 
města Přerova Mgr. Jiří Janalík s primátorem města Přerova, který byl oficiálně písemně osloven 
primátory měst Jihlava, Zlín a Opava v této záležitosti. 

Návrh na přistoupení města Přerova k Asociaci byl předložen na 75. schůzi Rady města Přerova, 
která se konala dne 11. září 2013. Rada města Přerova v tomto materiálu doporučila 
Zastupitelstvu města Přerova schválit členství města v tomto sdružení.

Další podrobnosti o pravidlech fungování Asociace a jejich cílech jsou uvedeny v jejích základních 
dokumentech v příloze této důvodové zprávy.  

Přílohy:

1. Preambule
2. Stanovy
3. Organizační řád


