MHD z d a r m a
v dňoch 21.—23.9.2012
pre vodičov, ktorí nechajú svoje
auto doma a preukážu sa pri kontrole
revízorovi technickým a vodičským
preukazom.

Ste slobodnejší

Je to ekologickejšie

• nie ste odkázaní hľadať miesto na parkovanie, a tým šetríte
svoj čas

• MHD je 2,5 krát energeticky
menej náročná ako individuálna
automobilová doprava

• nemusíte sa obávať, že niekto poškodí alebo odcudzí
vaše auto, poprípade veci z
neho

• MHD je priestorovo menej
náročná. Ak by všetci jazdili
autom, potrebovali by sme veľmi široké ulice. Na prepravu
toho istého počtu osôb stačí
MHD omnoho menej priestoru a
zvyšné miesto môže byť využité na parky, cyklotrasy,
chodníky

• vaše auto nebude odtiahnuté
a celkom určite nedostanete
„papuču“
• MHD vás bez problémov dovezie domov
aj vtedy, keď vám
legislatíva nedovoľuje sadnúť za volant

16. - 22. september - Európsky týždeň mobility (ETM)
Ide o osvetovú kampaň zameranú na používanie verejnej
dopravy, cyklistiky, pešej dopravy a presadzovanie
udržateľnej mobility v mestách.
Cieľom ETM je tiež podporiť zodpovedné využívanie áut
tak, aby aj občania využívajúci osobnú automobilovú dopravu
mohli prispieť k udržateľnému mestskému prostrediu.
Cestovanie MHD, na bicykli či pešo je zdravšie pre mesto aj pre ľudí

V Ý H O D Y cestovania s MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
chce prispieť k tomu, aby čo najviac
automobilov ostalo doma a boli použité
iba vtedy, keď už neexistuje iná
možnosť, ako sa dopraviť za prácou
alebo oddychom.

22. 9. 2012 Deň bez áut

22. september je už tradične v
európskych mestách
Dňom bez áut

Ako dať svojmu
osobnému motorovému
vozidlu
D O V O L E N K U

Jazdiť v meste
zdravšie, lacnejšie
a často aj
rýchlejšie
znamená
n e j a z d i ť
vždy a všade len
autom

ZA
PRÁCOU
A
ODDYCHOM
CESTUJ
S
DOPRAVNÝM
PODNIKOM

