Ministerstvo životního prostředí
pod záštitou
předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senátu ČR pana Ing. Ivo Bárka

pořádá seminář

"Ochrana ovzduší a regionální rozvoj omezení, příležitosti a očekávání".
Seminář se uskuteční dne 10. prosince 2013 od 10 hodin,
v hotelu Congress Hotel Clarion,
Freyova 33, Praha 9 – Vysočany (salonek Kepler).

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a příspěvku ze státního rozpočtu je pod gescí odboru ochrany
ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR uskutečňován projekt „Vytvoření a
realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy
ochrany ovzduší v České republice“. V jeho rámci se uskutečňuje tento seminář, se
záměrem diskutovat potřeby a postupy integrace hledisek zájmů ochrany ovzduší do
územního plánování a regionálního rozvoje.

Potvrzujte, prosím, svou účast do 5. 12. 2013 na email: alena.pecinova@ekomonitor.cz
Kapacita sálu je omezena.

Program semináře:
9.30 – 10.00
10.00 – 10.20



Příchod účastníků a registrace, občerstvení
Zahájení semináře

Ing. Ivo Bárek, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu PČR
Mgr. Tomáš Jan Podivínský, ministr životního prostředí

10.20 – 11.20 1. blok: Východiska řízení kvality ovzduší
Tématem bloku bude problematika řízení ochrany ovzduší v evropském a
mezinárodním kontextu, shrnutí vývoje řízení ochrany ovzduší od 90. let po dnešek,
zamyšlení nad problémy ochrany ovzduší a ochrany veřejného zdraví a prezentace
přípravy střednědobé strategie ochrany ovzduší a podmínek pro vytváření regionálních
programů kvality ovzduší.






Veronika Hunt Šafránková, MBA, konzultantka v oblasti životního prostředí a
mezinárodních vztahů, ředitelka odboru EU a politiky životního prostředí v průběhu let
2005-2012, v mezidobí v letech 2009-2010 1. náměstkyně ministra životního prostředí
a ředitelka sekce pro zahraniční vztahy
Ing. Petr Jan Kalaš, odborník v oblasti životního prostředí, energetického a
průmyslového plánování, ministr životního prostředí ČRČ v letech 2006-2007
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D, vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory zdraví a řízení
hygienické služby, Ministerstvo zdravotnictví ČR, zástupkyně hlavního hygienika ČR
Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

11.20 – 11.40 Přestávka na kávu


Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí

12.00 – 12.45 2. blok: Ochrana ovzduší a rozvoj území
Prezentace 2. bloku se zaměří na souvislosti ochrany ovzduší a regionálního rozvoje
s důrazem na místní a regionální aspekty řízení kvality ovzduší a otázky integrace
hledisek ochrany ovzduší do plánování regionálního rozvoje a územního plánování. Jsou
zájmy ochrany ovzduší, resp. životního prostředí pro města a regiony omezením nebo
příležitostí, brzdí nebo naopak podněcují rozvoj území?



Mgr. Pavel Drahovzal, předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst
a obcí ČR, člen Předsednictva Svazu, starosta obce Velký Osek
Ing. Petr Lepeška, zástupce ředitele odboru územního plánování Ministerstva pro
místní rozvoj

12.45 – 13.00
13.00
13.00 – 13.30

Diskuse
Oficiální ukončení semináře
Volná diskuse s občerstvením při malém pohoštění

Program moderuje: RNDr. Lubomír Paroha

