Odborníci přijedou do Brna hovořit o dopravě a ulicích
Brno 21. září (ČTK) - O problémech Brna v dopravě nebo
nevyužitém potenciálu jeho ulic budou hovořit odborníci na
mezinárodní konferenci Plán pro Brno, která se uskuteční příští týden
v úterý a ve středu. Diskutovat přijede 18 expertů ze sedmi zemí
včetně Německa, Velké Británie, Dánska nebo Brazílie, řekli dnes
novinářům organizátoři.
"V Brně špatně fungují ulice. Nedá se moc dobře přecházet, je to
tam zaprášené a chybí zeleň. Když se uzavře jedna ulice, tak
kolabuje celé město. Navíc kvůli špatné cyklistické infrastruktuře je v
Brně někdy nebezpečné jezdit na kole," řekl projektový ředitel
konference Vojtěch Kubát.
Konference Plán pro Brno se bude věnovat urbanismu a možnostem
rozvoje města, jejím cílem je poučit a inspirovat společnost. Podle
organizátorů má přinést příklady měst ze zahraničí i z Česka a
ukázat, jak by mohlo město fungovat a vypadat, kdyby se plánovalo
a investovalo dobře.
"Chtěli jsme udělat konferenci pro laiky i pro odborníky. Abychom
mohli něco změnit, je potřeba do problému zapojit i veřejnost. Většina
diskusí je totiž moc odborná a normální lidé tomu nerozumí," uvedl
programový ředitel akce Gabriel Kurtis.
Konference se zúčastní i náměstci brněnského primátora pro
dopravu a územní rozvoj Matěj Hollan a Martin Ander. "Témata
nepovažujeme za politická, ale účast zástupců města je naprosto
nutná. Bez přesahu do politiky by se nic nezměnilo," podotkl Kubát.
Na konferenci mohou přijít návštěvníci po oba dny. V úterý bude
tématem doprava, ve středu ulice. Každý den bude rozdělený na
přednášky odborníků a na diskuse, ve kterých se budou zájemci moct
zapojit a klást otázky. Program obsahuje i besedy v angličtině, proto
pořadatelé zajistili sluchátka s překladem. K účasti je potřebná
rezervace
místa
na
webové
stránce www.planprobrno.cz. Výsledkem konference bude brožura,
kterou organizátoři předají vedení města.
Pořadatelé nechtějí zůstat jen u jednoho ročníku. Do budoucna by
se rádi odpoutali od tématu urbanismu a architektury a uspořádali
podobné konference například o ekonomickém rozvoji nebo bydlení.

