4. 6. Stručná informace – pro účely veřejného setkání

Přehled navržených priorit a cílů „Cyklostrategie“
Priorita 1: Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území
Cíl 1. 1. Vytváření podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury
Cíl 1. 2. Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu
Cíl. 1. 3. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
Cíl 1. 4. Posílení výzkumu, výchovy, vzdělávání a osvěty k podpoře cyklistiky

Priorita 2: Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu
Cíl 2. 1. Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky
Cíl 2. 2. Využití cykloturistiky pro obnovu venkova
Cíl 2. 3. Zajištění přípravy čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Kohezního 
  fondu EU

Priorita 3: Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví
Cíl 3. 1. Regulace a podpora cyklistiky z pohledu ochrany (environmentálně) cenných 
  území (zvláště chráněných)
Cíl 3. 2. Rozvoj cyklistiky v sídelních územích
Cíl 3. 3. Podpora cyklistiky jako součást zdravého životního stylu
Cíl 3. 4. Zajištění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (nebo osvětových programů) 
  k podpoře cyklistiky

Priorita 4: Zajištění a koordinace s dalšími resorty a subjekty
Cíl 4. 1. Zajištění a koordinace vědy a výzkumu
Cíl 4. 2. Zajištění udržitelného plánování a koordinace monitoringu
Cíl 4. 3. Zajištění a koordinace propagace
Cíl 4. 4. Zajištění a koordinace vzdělávání a osvěta
Cíl 4. 5. Zajištění aktualizace legislativy a koordinovaná aplikace

Cyklistika je druh dopravy, který  umožňuje plynulý pohyb cyklistů v sídlech (s využitím  sítí cyklostezek) a ve venkovském prostoru (s využitím sítí cyklotras). Současně zajišťuje dopravní obslužnost území a rekreační vyžití.
Cyklista je osoba, která řídí jízdní kolo.
Chodec je mimo jiné i osoba, která vede jízdní kolo.
Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, upravená stavebně anebo značením pro provoz cyklistů.
Cyklistická trasa je dopravní trasa, určená pro provoz cyklistů v označeném směru.
Cyklistický pruh je část pozemní komunikace, určená pro jeden jízdní proud cyklistů.
Vyhrazený pruh pro cyklisty je část pozemní komunikace, v hlavním (případně i přidruženém) dopravním prostoru, tato část je vyhrazená pouze pro provoz cyklistů.
Řadicí prostor pro cyklisty je prostor navazující na cyklistický pruh, určený pro čekání cyklistů na průjezd křižovatkou. Umísťuje se ve světelně řízené křižovatce před „stopčárou“ pro motoristickou dopravu.
Cyklistická stezka je cyklistický pás, vedený jako samostatná pozemní komunikace.
Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem (též smíšená stezka) je pozemní komunikace nebo její část, určená pro sloučený (neoddělený) provoz chodců a cyklistů.
Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem je pozemní komunikace nebo její část, určená pro společný provoz chodců a cyklistů se směrově odděleným provozem (odděleným dopravním značením, bezpečnostním odstupem, zábradlím nebo jiným způsobem).


