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Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v rámci metodické pomoci obcím pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí
a zemědělství, odbor informatiky a odbor regionálního rozvoje, ve spolupráci s CENIA, česká
informační agentura životního prostředí, seminář k tématům:
 představení směrnice INSPIRE a programu Copernicus, využití geodat v praxi,
 hodnocení životního prostředí a zpracování zpráv o stavu životního prostředí,
 zapojení obcí do místní Agendy 21 (MA21) a možnostech podpory z národních zdrojů.
Cílem semináře je blíže představit uvedená témata zástupcům odborné veřejnosti z obcí
a navázat užší spolupráci při realizaci uvedených agend, získat zpětnou vazbu a posílit
provázanost místní, krajské a národní úrovně při jejich realizaci.
Dovoluji si Vás požádat o zajištění účasti příslušných zástupců úřadu Vašeho města, městyse
nebo obce městského úřadu na uvedeném semináři, který se koná
v úterý 14. června 2016 od 9.00 hodin (směrnice INSPIRE a program Copernicus), od
11.00 hodin (zprávy o stavu životního prostředí) a od 12:30 hodin (MA21),
účastníci mohou absolvovat celou akci nebo i jen vybrané téma, v zasedací místnosti – B 3.16
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Bližší informace o obsahu jednotlivých témat semináře zasíláme v příloze. Prosím o potvrzení
účasti na semináři nejpozději do 6. 6. 2016 na kontaktní e-mail navratilova.e@kr-vysocina.cz
(s uvedením, zda bude účastník absolvovat celý seminář, nebo které vybrané/á téma/ta).
Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel úřadu

tel.: 564 602 250, fax: 564 602 422, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Program semináře
Seminář se koná v zasedací místnosti – B 3.16 Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava
8.30 – 9.00 - prezence
9.00 – 10.45 - představení směrnice INSPIRE a programu Copernicus, využití geodat v praxi
10.45 – 11.00 - Coffee Break
11.00 – 12.00 - hodnocení životního prostředí a zpracování zpráv o stavu životního prostředí
12.00 – 12.30 - polední studený bufet
12.30 – 15.00 - zapojení obcí do místní Agendy 21 (MA21) a možnostech podpory z národních
zdrojů
Přednášet budou zejména odborníci z CENIA, česká informační agentura životního prostředí,
pod záštitou Ministerstva životního prostředí, informace doplní úředníci Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
Účastníci mohou absolvovat celý seminář nebo i jen vybrané téma dle uvedeného programu.

Obsah a cíl semináře dle jednotlivých témat
1. Představení směrnice INSPIRE a programu Copernicus, využití geodat dat v praxi
Cílem přednášky je seznámit zájemce se směrnicí INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové
informace v Evropě) a evropským programem pro monitorování životního prostředí a
bezpečnosti (Copernicus) a zejména představit jejich přínos a praktické využití pro potřeby státní
správy.
2. Hodnocení životního prostředí a zpracování zpráv o stavu životního prostředí
Cílem semináře k hodnocení životního prostředí je navázat užší spolupráci mezi CENIA a
krajem a úřady měst, městysů a obcí při přípravě podkladů pro zpracování Zpráv o životním
prostředí v krajích ČR. Dále rozvinout diskuzi nad silnými a slabými místy jednotlivých složek
životního prostředí v kraji tak, aby tato témata byla promítnuta do Zprávy kraje. Dalším bodem
semináře bude diskuze o možných datových zdrojích nad rámec oficiálních rezortních a
mimorezortních datových sad, využívaných ve Zprávách o životním prostředí v krajích.
Cílovou skupinou semináře k tématu hodnocení životního prostředí jsou úředníci kraje a měst
zodpovědní za jednotlivé složky životního prostředí, případně též z oblasti projektového řízení
životního prostředí.
Pro informaci, Zprávy o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014 jsou k dispozici na internetu
http://www1.cenia.cz/www/node/679, starší publikace na http://www1.cenia.cz/www/publikacecenia.
3. Zapojení obcí do místní Agendy 21 (MA21) a možnostech podpory z národních zdrojů
Tématem jsou možnosti uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni
prostřednictvím implementace metody místní Agenda 21.
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Obsah je zaměřen na zaměstnance územních samospráv všech stupňů, kteří se ve svých
úřadech zabývají strategickým řízením a regionálním rozvojem. Je vhodný též pro volené
zástupce místních zastupitelstev.
Místní Agenda 21, jak oficiální metoda hodnocení kvality veřejné správy se v ČR a pod záštitou
MŽP a s odbornou podporou CENIA aplikuje již více než 15 let. Protože se jedná o postup
k uplatňování zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, bude úvodní část semináře věnována
právě vysvětlení hlavních principů a přehledu současného stavu v evropském i národním
kontextu. Upozorníme přitom nejen na teoretické základy, ale využijeme statistické přehledy
a hodnotící dokumenty, které má CENIA k dispozici a na jejichž vzniku se podílí. Výsledkem
bude konkrétní přehled kroků a hodnocení současného stavu postupu směrem k udržitelnosti
naší společnosti.
Na tento přehled navážeme podrobnými informacemi o metodě místní Agenda 21, jejích
principech, výhodách a možnostech, které zapojení nabízí jednotlivým typům subjektů.
Z uvedeného vyplývá, že seminář je primárně určen zástupcům těch místních samospráv, které
doposud ve své praxi metodu MA21 neuplatňují. Samozřejmě rádi uvítáme i ty, kteří již
s implementací metody mají zkušenosti. Metodu je možné uplatnit také při řízení regionálních
uskupení – mikroregionů a místních akčních skupin, seminář je proto otevřen i pro jejich
zástupce.
Obsah semináře přizpůsobíme, či rozšíříme o další informace, pokud nám předem zašlete vaše
dotazy, nebo podněty, nejlépe na kontaktní e-mail bohmova.jana@kr-vysocina.cz.
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