LIBERECKÝ KRAJ SE PØIPOJIL
K PRVNÍMU EVROPSKÉMU DNI BEZPEÈNOSTI
NA SILNICÍCH DNE 27. 4. 2007

Logo Evropského dne
bezpeènosti na silnicích

Liberecký kraj se rozhodl aktivně zúčastnit prvního Evropského dne
bezpečnosti na silnicích. Rada Libereckého kraje schválila záměr
i činnosti, které se uskuteční pod logem Evropského dne bezpečnosti na silnicích.
V rámci týdne bezpečnosti na silnicích pořádaného Organizací
spojených národů ve dnech 23. 4. 2007 - 29. 4. 2007 organizuje
Evropská komise první Evropský den bezpečnosti na silnicích. Tento
den je věnován především mladým řidičům. Komise vyzvala subjekty,
které jsou zapojeny do zvyšování bezpečnosti silničního provozu, aby
v Ev-ropský den bezpečnosti realizovaly vlastní aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Ing. Petra Vrňatová

LIBERECKÝ KRAJ PØIPRAVIL K EVROPSKÉMU
DNI BEZPEÈNOSTI ØADU ÈINNOSTÍ:

Vydání informačního letáku „Smrtelné nehody v Libereckém kraji 2006“ určeného zejména
mladým řidičům a prezentaci paravanu s rozborem nehodovosti v Libereckém kraji.
Kampaň ke spuštění trojjazyčných webových stránek www.bezpecne-na-silnicich.cz
a www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz a vyhlášení vítězů soutěže „O kolo“, která bude probíhat
v měsíci dubnu na části stránek určené dětem. Stránky budou rozděleny do dvou částí. Část zaměřená na řidiče pohybující se po Euroregionu Nisa a část zaměřená na děti obsahuje informace o
základních pravidlech jako je výbava kola, používání cyklistické přilby apod.. Dále obsahuje počítačovou hru, která ověřuje nabyté znalosti na webových stránkách, informace o dopravních hřištích
v Libereckém kraji nebo seznam pořádaných akcí s tématikou BESIP v Libereckém kraji.
Orientační automobilová soutěž zaměřená na bezpečnost silničního provozu pro smíšené posádky, která se uskuteční v Liberci 26.4.2007. Soutěž je vyhlášená pro veřejnost.
Soutěž policistů v řízení provozu na křižovatce, která se uskuteční v dopoledních hodinách dne
27. 4. 2007 v Liberci. Soutěžit budou policisté Libereckého kraje, vyhodnocení provede porota složená ze zástupců Policie ČR a Libereckého kraje.
Liberecký kraj bude dne 27. 4. 2007 prezentovat své činnosti v rámci Libereckého autosalonu
v Domě kultury. V pátečních odpoledních hodinách se uskuteční vyhlášení vítězů tří soutěží
v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dětské znalostní soutěže
s tematikou BESIP „O kolo“, soutěže policistů v řízení provozu na křižovatce a orientační automobilové soutěže zaměřené na bezpečnost silničního provozu.
Informace ke všem aktivitám a soutěžím, které se uskuteční k prvnímu Evropskému dni bezpečnosti, lze získat na internetových stránkách Libereckého kraje www.doprava.kraj-lbc.cz a také
prostřednictvím médií.
Ing. Petra Vrňatová

CYKLOBUSY A CYKLOVLAKY V ROCE 2007

Cykloturistika je stále populárnější sportovní disciplínou a také veřejná doprava přispívá svými
službami k její další popularizaci. S využitím cyklovlaků, případně cyklobusů se totiž stávají i vzdálenější místa dostup nějšími pro stále větší počty cyklistů.
Do Krkonoš a Jizerských hor vyjedou letos z Liberce opět cyklovlaky . V cyklovlacích budou zařazeny speciálně vybavené
vozy určené pro přepravu jízdních kol. Do
Krkonoš jsou vypravovány také speciálně
upravené autobusy, tzv. Krkobusy. Jedna
linka projíždí napříč celými Krkonošemi
z Harrachova na Pomezní Boudy a zpět. Na
tuto páteřní trasu navazují trasy z Jilemnice na Mísečky, z Trutnova na Pomezní
boudy a z Hostinného přes Dolní Dvůr do
Vrchlabí.
Cyklobusové linky ČSAD Semily spojují
také známá města Českého ráje - Jičín, Turnov, Sobotku, Mnichovo Hradiště i Mladou
„Krkobus” s cyklopøívìsem v Benecku.
Boleslav s nejnavštěvovanějšími skalními
městy a památkami. Cyklobusy projíždějí
kolem Prachovských skal, Hruboskalskem i Maloskalskem, vedou nedaleko hradů Trosky a Kost,
i zámku Humprecht. Jedna linka dokonce zajíždí z Turnova až do Liberce a Jablonce nad Nisou.
Cyklobusy jabloneckého dopravce ČSAD Jablonec nad Nisou budou v letní sezóně vyjíždět
z Jablonce nad Nisou a z Liberce do Bedřichova, do Turnova, ale také do Hamru na Jezeře.
[JK]

SLOVO RADNÍHO
Vážení přátelé,

Jsem rád, že vám
můžeme předložit
toto mimořádné číslo s propojením myšlenky podpory veřejné dopravy a zvyšování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.
Mgr. Vladimír Richter
Liberecký kraj podpořil svým usnesením č. 283/07 Evropský
den bezpečnosti na silnicích, kterým se stal
27. duben 2007.
Rada kraje se již od roku 2003 zabývá prevencí v oblasti dopravní nehodovosti. V koncepci BESIP, kterou schválilo zastupitelstvo
kraje, jsou vytyčeny cíle, které usilují o větší
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Celý dokument s názvem Koncepce
BESIP v Libereckém kraji je k dispozici na
www.doprava.kraj-lbc.cz.
K Evropskému dni bezpečnosti na silnicích
jsme pro vás připravili řadu aktivit, které upozorňují všechny účastníky silničního provozu
v Libereckém kraji na nebezpečí, které na
silnicích stále existuje. Máte možnost zúčastnit se první krajské automobilové orientační
soutěže smíšených posádek, doporučuji se
podívat na soutěž policistů v řízení provozu
na křižovatkách. Současně vyhlašujeme první
ročník ankety o nejlepšího řidiče autobusu
Libereckého kraje, která bude ukončena na
podzim tohoto roku.
Přes všechna opatření umírají často na silnicích nevinní lidé. Cena lidského života vyjádřená výší přímých a nepřímých nákladů spojených s dopravní nehodou při které byl usmrcen člověk přesahuje dle výpočtu Krajské hygienické stanice v Liberci částku 10 mil. Kč,
morální cenu kvantifikovat nelze. Začíná nová
motoristická sezona, v loňském roce zahynuli
na silnicích Libereckého kraje čtyři cyklisté, čtyři
motocyklisté a sedm chodců, buïte opatrní!!
V dopravních prostředcích veřejné dopravy nezahynul nikdo.
Mgr. Vladimír Richter
člen rady kraje pověřený vedením resortu
dopravy

PERLIÈKY Z DOPRAVY

V letošním roce bude postavena nová
okružní křižovatka na silnici I/14 v Jilemnici Hrabačově.
Městští strážníci v Jablonném v Podještědí, v Hrádku nad Nisou a Jablonci nad Nisou se mohou pochlubit novými radary.
Od dubna do října letošního roku proběhne
rekonstrukce silnice I/35 v okolí obce Jeřmanice, nová silnice bude mít charakter
rychlostní komunikace.
Aktuální informace o uzavírkách na silnicích
v Libereckém kraji lze najít na internetových stránkách www.doprava.kraj-lbc.cz

