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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Nominace na jednání a zasedání orgánů spolku - Partnerství pro městskou mobilitu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

deleguje koordinátora mobility a Smart City Ing. Davida Crháka, Ph.D jako zástupce Statutárního 

města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Partnerství pro městskou mobilitu v době 

nepřítomnosti uvolněného radního pro dopravu Ing. Tomáše Navrátila, a žádá ukončit zastupování 

dosavadnímu cyklokoordinátorovi Mgr. Jiřímu Janalíkovi. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova materiál porjednávala na své schůzi 13. 6. 2019.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo svým usnesením 67/3/10/2018 delegovalo uvolněného radního pro dopravu Ing. 

Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti cyklokoordinátora města Mgr. Jiřího Janalíka jako 

zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Asociace pro cyklisty. S 

ohledem na to, že nastoupil dne 2. května 2019 na pozici koordinátor mobility a Smart City Ing. David 

Crhák, Ph.D., který zastává i funkci cyklokoordinátora města, navrhuje se, aby zastupování bylo 

svěřeno jeho osobě a bylo ukončeno dosavadnímu cyklokoordinátorovi Mgr. Jiřímu Janalíkovi.  

Asociace pro cyklisty se transformovala na spolek s názvem Partnerství pro městskou mobilitu, jež se 

nově kromě cyklistické dopravy zabývá také ostatními druhy dopravy a jejich vazbou na městské 

plánování a využití veřejného prostoru. Tuto změnu schválila Valná hromada Asociace měst pro 



cyklisty dne 29. 3. 2019. Cílem spolku je zejména vytvářet podmínky pro města a obce, aby mohly 

realizovat své projekty v oblasti městské mobility, veřejného prostoru vlídného k lidem či zavádění 

inovačních technologií. Změna souvisí mimo jiné i s tím, že Ministerstvo dopravy již nebude 

aktualizovat samostatnou strategii cyklistické dopravy, ale připravuje nově vládní koncepci městské a 

aktivní mobility.  

 

 


