ÚŘEDNÍCI SE SNAŽÍ ZNEMOŽNIT KONÁNÍ CYKLOJÍZDY KE DNI BEZ AUT

Stejně tak jako v minulých letech, i v tomto roce se u příležitosti celorepublikového Dne bez aut rozhodla brněnská občanská sdružení  Děti Země, Bicybo a NESEHNUTÍ uspořádat tradiční cyklojízdu. Bohužel i přesto, že minulé ročníky (letos má jít už o sedmý) proběhly bez problémů jak ze strany účastníků, tak i ze strany úřadů, rozhodl se tentokrát úřad městské části Brno – střed její konání zakázat. Navíc přesto, že cyklojízda režimu zákona shromažďovacího nepodléhá, vyzval tajemník ÚMČ Brno – střed JUDr. Radovan Novotný její organizátory k nahlášení celé akce právě podle ustanovení tohoto zákona. Poté, co organizátoři tento vstřícný krok udělali, byla cyklojízda obratem ruky zakázána.  V pátek 20. září však brněnští cyklisté do ulic vyjedou.

Celá akce se letos koná pod hesly „Za aktivnější budování cyklostezek“/“Proti rušení přechodů pro chodce“. Cyklistická jízda, organizovaná v den, který  byl vyhlášen Dnem bez aut, se tak i letos má stát příležitostí, kdy mohou občané vyjádřit svůj názor na některé problematické kroky brněnských úřadů v oblasti dopravní politiky. 
Mirek Patrik – Dny bez aut a cyklojízdy se konají všude, dosud v Brně bez komplikací atd.
Neuspokojivé tempo budování cyklostezek v Brně má být i letos jedním z hlavních témat, na které má cyklojízda upozornit. Srovnání rozsahu a kvality sítě stezek pro cyklisty v Brně a např. v partnerském městě Utrecht, je totiž tristní. Podle jednoho z organizátorů akce, Klubu Bicybo, bylo z celkových plánovaných 150 km cyklostezek postaveno a vyznačeno za 10 let cílené výstavby pouze 17 km (tj. 1,7 km za rok) a to ještě v místech méně problémových. 
Jirka Jedlička – o Křenové/Bratislavské, o tom, že je-li cyklojízda zakázána s tím, že může ohrozit zdraví občanů, tak pak že to svědčí o podmínkách pro cyklisty v Brně atd.
Teď bude následovat pasáž posuzující zákaz z právního hlediska – vypracujeme společně s Ekologickým právním servisem dnes odpoledne.
Jana Drápalová –Brno se k DBA připojilo, proč tedy zákaz, častý argument, že stezky se nebudují, protože cyklisté nejsou vidět a teď, když chtějí být vidět, akce se jim zakáže.
I přes komplikace, které odpovědní úředníci svým postupem způsobují, se cyklojízda uskuteční. Organizátoři znovu nahlásí shromáždění (bez jízdy) na místo srazu podle zákona shromažďovacího a následně se vydají na plánovanou trasu s tím, že vyzvou účastníky, aby dodržovali dopravní předpisy. Organizátoři jsou také kdykoliv připravení jednat s ÚMČ Brno – střed o sporných otázkách celé akce. Sraz účastníků je v pátek 20. září v 16:00 před OD Centrum na Malinovského náměstí.

