Pozvánka

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na 2. workshop Diskusní platformy TSK Praha a SDT s názvem:
Zahraniční zkušenosti v oblasti Traffic Managementu
který se uskuteční
ve středu 2.12.2020 od 10:00 hod. (registrace od 9:30 hod.)
(Moderuje Roman Srp, SDT)
Jednací jazyk: angličtina
Obsah a časový harmonogram:
09:30 hod.

Registrace pozvaných a přihlášených účastníků

10:00 hod.

Přivítání účastníků a úvodní slovo

Martin Pípa, TSK Praha
10:05 hod.

Sekvence příspěvků zástupců zahraničních měst, kteří reagovali na oslovení
prostřednictvím SDT a jeho partnerských sítí ITS Nationals a TM 2.0.
• Hamburk, Dublin, Graz, Oberhausen, Ludwigsburg,
další města v jednání
Po každé prezentaci následuje krátká moderovaná diskuze účastníků
worskhopu s prezentujícím.

13:00 hod.
13:05hod.

Shrnutí worskhopu a diskuze, Martin Pípa, TSK Praha
Závěr a ukončení workshopu
Změna programu vyhrazena

Tuto zprávu prosím současně chápejte jako osobní pozvání. Budeme velmi rádi, pokud si
během hektického podzimního období naleznete čas a připojíte se k naší diskuzi. V takovém
případě prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 27. 11. 2020, 12:00 hod., a to na
emailovou adresu j.tomrle@sdt.cz.
Přihlášení účastníci obdrží dne 30. 11. 2020 pozvánku do kalendáře na jednání
prostřednictvím online platformy MS TEAMS.
S přátelským pozdravem,
Jménem přípravného týmu Martin Pípa, Roman Srp

Více o Diskusní platformě
****************************************************************
Cílem platformy s názvem Organizace, ovlivňování a řízení dopravy pro Prahu 21. století
(Prague Traffic Management in 21st century), kterou provozuje společnost Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK Praha) ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku
(SDT), je nabídnout důvěryhodné prostředí pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností
a názorů na další žádoucí rozvoj organizace dopravy na území hlavního města Prahy, a to se
zvláštním přihlédnutím k současnému stavu společnosti TSK Praha a touto společností
provozovaným systémům a službám ITS. K účasti na činnosti platformy jsou zváni klíčoví hráči
v oblasti mobility v Praze z veřejného i privátního sektoru. Základními principy činnosti
platformy jsou otevřenost, nestrannost, technologická neutralita a vzájemné důvěra.
V roce 2020 a na počátku roku 2021 budou hlavním nástrojem platformy tematické workshopy
zaměřené na aktuální dopravní témata, která jsou prioritním předmětem zájmu společnosti
TSK Praha. Platforma umožní všem participujícím klíčovým hráčům předat, získat a vzájemně
si vyměnit aktuální relevantní informace v oblasti mobility ve vztahu k území hl. m. Prahy, resp.
širší pražské aglomerace. Výsledkem těchto workshopů budou z pohledu společnosti TSK Praha
konkrétní poznatky, závěry a doporučení vyhotovené formou zápisu s vysokou odbornou i
právní úrovní. Tyto informace a znalosti využije společnost TSK Praha a hlavní město Praha
jako jeho jediný akcionář k dalšímu strategickému rozhodování o směřování dopravněrelevantních aktivit v dalších letech.
Workshopy ani jiné činnosti platformy nepředstavují předběžné tržní konzultace a nejsou
žádným jiným postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cílem
činnosti platformy není příprava konkrétních zadávacích podmínek ani informování
potenciálních dodavatelů o záměrech či požadavcích společnosti TSK Praha. Činnost platformy
rovněž nenarušuje hospodářskou soutěž, ale slouží k akumulaci maximálního množství
informací o moderních způsobech řízení dopravy v metropolitních oblastech, o čemž svědčí mj.
otevřený charakter platformy jako takové.
Workshopy se uskuteční prostřednictvím online platformy MS TEAMS.
***************************************************************************

