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Dotované kompostéry 
lze zakoupit za 150,– 
na Magistrátu města Jihlavy 
– odboru životního prostředí.

více informací: www.odpadyjihlavy.cz nebo 
tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Bioodpad lze odevzdat 
ve všech sběrných dvorech 
v Jihlavě, větší množství 
v kompostárně v Henčově.

podrobné informace o sběrných dvorech: 

měsíc leden nebo www.odpadyjihlavy.cz

Plán udržitelné městské mobility – 3. díl
Víme, co je udržitelná městská mobili-

ta a proč je město Jihlava součástí projektu 
QUEST.  Všechny dosud zveřejněné díly na-
šeho miniseriálu jsou k dispozici na webu 
města v sekci doprava.

V minulém díle jsme zmínili tzv. „Bílou knihu 
dopravní politiky EK“ (Commission’s Transport 
White Paper, v překladu: Plán jednotného ev-
ropského dopravního prostoru – vytvoření kon-
kurenceschopného dopravního systému účinně 
využívajícího zdroje). Čím se tento dokument 
zabývá a jaký má vztah k Jihlavě?

Bílá kniha dopravní politiky Evropské komi-
se vybízí města, aby rozvíjela plány udržitel-
né městské mobility, které obsahují smíšenou 
strategii. Měly by zahrnovat územní plánování, 
cenová schémata, účinnou veřejnou dopravu a 
infrastrukturu pro pěší a cyklisty – stejně tak i 
opatření jako nabíjecí (tankovací) stanice pro 
ekovozidla. Cílem je snížit emise a neúnosné 
dopravní zatížení našich měst individuální auto-
mobilovou dopravou. V žádném případě nejde 
o striktní předpis, ale rámcové doporučení pro 
formulaci budoucí dopravní politiky. Evropská 
komise bude usilovat o vytvoření integrovaného 
evropského dopravního systému, založeného na 
principech spolupráce jednotlivých druhů do-
pravy, které budou moci i nadále počítat s pod-
porou z evropských fondů.

Evropská dopravní politika se pro příští de-
setiletí ponese jednoznačně v duchu snižování 
emisí skleníkových plynů. Ambiciózním cílem 

je redukce emisí do roku 2050 oproti úrovni ro-
ku 1990 o 60 procent. Pro jeho dosažení vypra-
covala Evropská komise akční plán založený na 
třech hlavních pilířích: inovace + technologie, 
výstavba infrastruktury a vytvoření integrované-
ho evropského dopravního systému. Bílá kniha 
má celkem 40 bodů, v nichž se Evropské komi-
se zaměřila především na převod dopravních to-
ků ze silniční k železniční a vodní dopravě. Za-
hrnují však i dopravu leteckou. Po ní Evropská 
komise požaduje, aby v roce 2050 nejméně ze 
40 procent využívala takzvaná udržitelná nízko-
uhlíková paliva, tedy především biopaliva druhé 
generace. 

Součástí návrhu je například i úplný zákaz 
vjezdu vozidel se spalovacími motory do center 
měst do roku 2050. Již v roce 2030 by se podle 
dokumentu mělo snížit používání automobilů 
v městské dopravě o polovinu. Zboží by se do 
center velkých měst mělo „bez emisí“ dopravo-
vat rovněž již v roce 2030. S koncem klasických 
automobilů a vývojem nových technologií by se 
měla zásadně zlepšit i bezpečnost na silnicích. 

Na rozdíl od Bílé knihy evropské konsorcium 
pro zprostředkování znalostí CORPUS uvádí 
tzv. management mobility jako hlavní řešení pro 
změnu současných neudržitelných dopravních 
vzorců. CORPUS vytvořil výzkumnou agendu, 
která vidí změnu dopravního chování jako zá-
kladní předpoklad pro požadované změny v mo-
bilitě. Volá po ambicióznějších a inovativních 
opatřeních v managementu mobility jako jed-
nom z pěti klíčových opatření pro udržitelnější 
mobilitu v Evropě (projekt ELTIS). 

Více se o managementu mobility a projektu 
ELTIS dozvíte v příštím díle našeho miniseriálu.

Bílá kniha Evropské komise je ke stažení v češ-
tině na : htt p://europa.eu/documentation/offi  -
cial-docs/white-papers/index_cs.htm.

 Dle pokladů magistrátu připravil –lm-

Bílá kniha Evropské komise

Nové parkovací zóny
Od května se zavádí na území města dvě no-

vé parkovací zóny, a to D1 (U Pivovaru) a D2 (v 
oblasti Srázná). Tyto parkovací zóny jsou určeny 
pro rezidenty (fyzické osoby mající v této oblasti 
trvalý pobyt, nebo které zde vlastní nemovitost) a 
předplatitele (fyzické nebo právnické osoby, které 
mají ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu). 
Parkoviště pro rezidenty a předplatitele mohou 
užít jen osoby, které jsou držiteli rezidentské par-
kovací karty nebo předplatitelské parkovací karty. 
Ceník a další informace zájemci najdou na webu 
města. -lm-


