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ALTERNATIVNA MOBILNOST

Zagreb drugi na Europskom tjednu kretanja 2011.
Nagrada "Europski tjedan kretanja" dodjeljuje se lokalnim vlastima za postignuća povezana s uvođenjem
mjera održivoga gradskog prometa

Zagreb je osvojio drugo mjesto
na Europskom tjednu kretanja
2011., a tim je povodom
gradonačelnik Milan Bandić
večeras rekao kako to za glavni
grad Hrvatske znači mnogo te
očekuje da iduće godine bude
prvi europski grad po
mobilnosti, javlja Hina.

Nagradu "Europski tjedan
kretanja 2011.", koja se
dodjeljuje lokalnim vlastima za
postignuća povezana s
uvođenjem mjera održivoga
gradskog prometa, osvojila je
Bologna iz Italije, a Zagreb i
Larnaka iz Cipra podijelili su drugo mjesto. Svečanost dodjele nagrade održana je 5. ožujka u Bruxellesu.

Bez lažne skromnosti, ovo sam priznanje očekivao, a očekujem da iduće godine budemo prvi, istaknuo je u izjavi
za Hinu gradonačelnik Bandić. "Osvajanje drugog mjesta za Zagreb mnogo znači. To je prije svega zasluga naših
sugrađana i onoga svega što smo zajedno s njima napravili u zadnjih 12 godina", istaknuo je zagrebački
gradonačelnik.

Prošlogodišnji 10. europski tjedan kretanja, koji je postao svojevrstan simbol zauzimanja za čistiji gradski okoliš,
održan je od 16. do 22. rujna s temom "Alternativna mobilnost".

U obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti 2011. uključilo se 2268 europskih gradova, među kojima 18
hrvatskih. Među gradovima prijavljenima za nagradu ocjenjivački sud izdvojio je deset najuspješnijih, među kojima
je od hrvatskih gradova, uz Zagreb, bio i Labin.

Među 2268 sudionika, uz Zagreb i Labin, bilo je još 16 hrvatskih gradova - Crikvenica, Čakovec, Dubrovnik,
Đurđevac, Ivanić-Grad, Koprivnica, Krapina, Mali Lošinj, Nova Gradiška, Osijek, Pula, Rijeka, Šibenik, Trogir,
Zabok i Zadar.

"Ponovnim ulaskom Zagreba u veliko finale te Labina u deset najboljih gradova nastavljen je niz sjajnih rezultata
hrvatskih predstavnika, pri čemu je najveći uspjeh osvajanjem nagrade 'Europski tjedan kretanja 2007.' ostvarila
Koprivnica", ističe se u danas objavljenom priopćenju grada Zagreba.
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