
 

Ve spolupráci s Evropskou asociací studentů práva ELSA Brno si  Vás dovolujeme pozvat na  charitativně 
odbornou konferenci komunálních politiků, odborníků, podnikatelů a odborné i laické veřejnosti.  
 
pod záštitou Doc. JUDr. Jana SVATONĚ, CSc. děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

I. Celostátní konference o bezpečnosti  dopravy a 
infrastruktuře v České republice            

termín: 20. únor 2007 (úterý) 
místo konání: BRNO, Aula Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ul. Veveří 70   
cílová skupina: starosta, místostarosta, primátor, náměstek hejtmana, zastupitel, poslanec, dopravní  

            policista, městský strážník, odborník v dopravě a infrastruktuře.  
 
zaměření a hlavní tématika:  
BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY, LEGISLATIVA, INFRASTRUKTURA, TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ 
OBNOVY KOMUNIKACÍ, KONCEPCE ROZVOJE A PRAKTICKÉ POZNATKY V REGIONECH A 
MĚSTECH.Část výtěžku z akce bude poukázána charitě „České sdružení obětí dopravních nehod“.  
 
PROGRAM:  
programem provází RNDr. Radovan Kunc  

Prezence od 8:30 hod.; 9:15 hod zahájení, ukončení odborné části cca 17:30 hod.  
9:15 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 

    Lukáš SZABÓ, Vice President ELSA Brno pro semináře a konference  
 
9:30 Uvítání: prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ CSc., proděkanka Právnické fakulty  

9:35 Generální partner: Bc. Marcel BENDA, ředitel provozovny Brno, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
 

BEZPEČNOST DOPRAVY - PŘÍKLADY A ŘEŠENÍ V PRAXI STÁTU A SAMOSPRÁV 
9:45 Pomocí strategie ke zlepšení provozu na pozemních komunikacích 
 Ing. Ivo VYKYDAL, náměstek ministra dopravy, Sekce silniční a letecké dopravy 

10:15 Vystoupení čestného hosta na téma praktické zkušenosti při řešení krizového řízení a dopravy 
Mgr. Tomáš ÚLEHLA, člen Rady města Zlína, člen Výboru regionů v Bruselu, poslanec, předseda euroregionu, 
president Contact group v radě Evropy, předseda komise pro strategický rozvoj a EU na radnici ve Zlíně, člen kraj. výboru pro 
záležitosti EU, člen poslaneckých výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí 
 

 Bezpečnostní systémy založené na identifikaci SPZ a RZ - praktické příklady, diskuze   
Ing. Milan KLADNÍČEK, zástupce ředitele Městské policie Statutárního města Zlína 

 diskuze k tématům s odborníky a účastníky   
11:45 následuje 45 min. přestávka na oběd 
 

BEZPEČNOST DOPRAVY – TEORIE A ŘEŠENÍ V PRAXI ODBORNÍKŮ 
12:30 Bezpečnost silniční dopravy v obcích - praktické příklady, diskuze   

Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, specialista na silniční dopravu a bezpečnost   

13:00 Lokalizace dopravních nehod s využitím GPS 
Ing. Pavel TUČKA, Centrum dopravního výzkumu v Brně 

13:30 diskuze k tématům s odborníky a účastníky 
 následuje 20 min. přestávka na kávu a občerstvení 
 
 



 

14:00 Pozdravení a poděkování za solidaritu účastníkům setkání  
 České sdružení obětí dopravních nehod, Miluše VONDRUŠKOVÁ, předsedkyně 
 

PRAXE, OTEVŘENÁ DISKUZE S POLICISTY, ÚČASTNÍKY A POZVANÝMI HOSTY 
14:05 Praktické zkušenosti policie České republiky a městské policie 
 plk. JUDr. Jaroslav VANĚK, ředitel Policie ČR Brno - město 

Bc. Ivo HERCEG, vedoucí Dopravní jednotky městské policie Statutárního města Brna 

 
BEZPEČNOST V BĚŽNÉM DOPRAVNÍM PROVOZU - NÁZORY ODBORNÍKŮ  
15:45 České sdružení obětí dopravních nehod 

Mgr. Jana BĚHANOVÁ, psychosociální poradce Českého sdružení obětí dopravních nehod 
 

16:15    KRAJE, MĚSTA, OBCE, dopravní infrastruktura a bezpečnost – diskuze a prezentace samospráv  
 
ZÁVĚREČNÁ DISKUZE S ODBORNÍKY, ÚČASTNÍKY A POZVANÝMI HOSTY 
 
Po celý den budou k dispozici „workshopy” partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb 

 
 

Akce byla pořádána na podporu 
 

  
 


