SPOLUPRÁCE MĚST A ARCHITEKTŮ
TÉMA:

PLÁNOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S VODOU

Zahájení, úvodní informace
Uvítání účastníků
10:00
–
10:45

Úvodní slovo Ministerstva pro místní rozvoj
David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj
Úvodní slovo Ministerstva životního prostředí
Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí
Nabídka aktivit Národní sítě Zdravých měst ČR
Petr Švec, ředitel NSZM ČR

Města a architekti
… jejich spolupráce je jedním z faktorů úspěšného rozvoje městského prostředí. Jak spolupráci nastavit?
Kde se inspirovat? Jaké jsou přínosy i rizika? Přijďte diskutovat s architekty i zástupci konkrétních měst.

moderuje Filip Tittl, ČVUT/CEKB/UNIT architekti
Potenciál spolupráce měst a městských architektů
Petr Lešek, Projektil architekti
10:45
–
12:00

Spolupráce s městským architektem v praxi
Antonín Dokoupil, odbor rozvoje a investic města Litomyšl
Plánování prostranství v prostředí malých měst a obcí – role architekta
Ondřej Synek, re:architekti

13. května
2019
PRAHA
Novotného lávka 5
│budova Českého
svazu vědeckotechnických
společností
(sál 217)

12:00 – 12:30 přestávka, občerstvení
POD ZÁŠTITOU

TÉMA: Jak hospodařit s vodou? Příklady z praxe

ministryně pro místní rozvoj

… jak ve městech udržitelně nakládat s vodou? Jaké nástroje a opatření použít? Jak ve městech omezit
zranitelnost vůči klimatickým změnám? Kde čerpat inspirace a osvědčené příklady?

Kláry Dostálové a ministra

moderuje Vojtěch Lekeš, architekt/NEXT institute
Soubor adaptačních opatření v Brně
Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna
12:30
–
13:45

Brabce

Koncepční přístup měst a obcí k aplikaci hospodaření se srážkovými vodami
Radim Vítek, CzWA - Asociace pro vodu ČR, Kancelář architekta města Brna
Jak s investory smluvně ošetřit vhodná adaptační opatření
Vendula Zahumenská, právnička, projekt Investor Zahumny

Finanční možnosti pro obce v oblasti hospodaření s vodou
13:45
–
15:00

životního prostředí Richarda

Opatření k hospodaření s vodou – finanční zdroje SFŽP ČR nejen v roce 2019
Martin Kubica, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí

Určeno zástupcům
územních samospráv,
politikům, pracovníkům

Od 14:00 Individuální konzultace ke zdrojům SFŽP - PRO NAHLÁŠENÉ ZÁJEMCE
Odpovědní pracovníci SFŽP
REGISTRACE do 8. 5. 2019 na
www.ZdravaMesta.cz/urbanismus-voda/registrace

Kontakt:
Kancelář NSZM ČR
registrace@nszm.cz
T: 602 717 387

Akce je realizována v rámci projektu NSZM ČR s názvem SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY.
Akce je podpořena finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

Akce je bez účastnického

