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V březnovém vydání tištěného
měsíčníku PRO města a obce,
které pro vás právě připravujeme, se můžete těšit na:
Rozhovor s hejtmanem
Královéhradeckého kraje Jiřím
Štěpánem
Téma měsíce věnované
internetu v samosprávách
Polemiku k záměru zálohovat PET lahve

Svaz měst a obcí spolu s Asociací krajů žádají vládu, aby nerozšiřovala povinnost
platit mýtné za nákladní automobily na silnice I. třídy. O zavedení mýta i na tyto komunikace uvažuje Ministerstvo dopravy v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením
na dodavatele a provozovatele mýtného systému od roku 2020. Obce a kraje se ovšem
domnívají, že tímto opatřením by se nákladní doprava přesunula na silnice II. a III. třídy,
které jsou ve špatném stavu. To by si vyžádalo zvýšení nákladů na opravy a rekonstrukce těchto silnic, zhoršení bezpečnostních podmínek a zvýšení hlukové a prachové zátěže
v jejich okolí. Pokud by se mýtný systém na silnicích I. třídy zavedl, budou kraje, obce
a města požadovat finanční kompenzace na nápravu způsobených škod. ●

Konference Obnova památek
a Podzemní vody
Studio Axis – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve zájemce na dvě odborné konference akreditované pro odborné vzdělávání.
Ve dnech 20.–21. března se koná v Praze 18. ročník konference s doprovodnou výstavou
a exkurzemi s názvem Obnova památek a s podtitulem Opravy režného a neomítnutého
zdiva. Akce je pořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou
architektury ČVUT v Praze a Českým národním komitétem ICOMOS.
Ve dnech 4.–5. dubna bude probíhat v Rychnově nad Kněžnou 5. ročník konference
Podzemní vody ve vodárenské praxi, který bude zaměřen na přípravu, provádění
a údržbu jímacích objektů podzemní vody. Uzávěrka přihlášek na obě akce je 9. března.
Podrobné informace a online přihlášky najdete zde. ●

Jeden den s Danielem
Javůrkem, ředitelem společnosti TDS Mariánské lázně
Článek o boji měst a obcí
s obchodníky s chudobou
Upozornění na finanční
nástroje v rámci dotačních
programů
Shrnutí úkolů pro pověřence k ochraně osobních údajů
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne

ISSS/V4DIS 2018

Bezbariérová města a obce
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany zve na seminář s názvem Bezbariérová města a obce
– zpřístupňování veřejných budov a komunikací prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu. Cílem semináře,
který se bude konat 15. března v Praze, je představit národní
rozvojový program mobility pro všechny. Ten podporuje realizaci a financování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Podporovaná
opatření zahrnují zejména odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí
a zpřístupňování dopravy. Program mobility je určen městům a obcím, které zpracují
a ve stanoveném termínu předloží záměr bezbariérové trasy v rámci svého města či
obce. Termín k předkládání záměrů bezbariérových tras je vyhlašován dvakrát ročně
(jarní a podzimní výzva) a zveřejňován na webových stránkách Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany. Bližší informace naleznete zde. ●

XXI. ročník konference
ISSS/V4DIS 2018 se koná ve dnech
9.–10. dubna 2018 v Hradci Králové.
Tématy konference bude eGovernment na národní, regionální i lokální
úrovni, rozvoj a zkvalitňování využití
ICT ve veřejné správě, bezpečnost
informačních systémů, GDPR, atd.
Více informací o programu najdete zde.
Registrovat k účasti se můžete zde ●
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Pozemní komunikace
v právu
Vzdělávací akademie Havel &
Partners připravila na 4. května seminář
s názvem Pozemní komunikace a veřejná prostranství v soukromém právu.
Jeho obsah se zaměří na soukromoprávní otázky pozemních komunikací
a veřejných prostranství, které přinášejí
problémy v praxi. Hovořit se bude
např. o vlastnickém a užívacím režimu,
právních titulech pro umísťování a užívání pozemních komunikací, náhradě
za užívání pozemních komunikací
a veřejných prostranství a dalších tématech. Seminář se koná v Praze, bližší
informace najdete zde. ●

Bezpečné stromy v obci
Nadace Partnerství a Arboristická akademie pořádají 8. března v Brně seminář s názvem Bezpečné stromy v naší obci. V rámci dopolední teoretické části budou probírány
zásady výsadby, evidence a kontroly stromů na území obce a účastníci se seznámí s druhy dřevin vhodnými do městského prostředí. Odpolední část je vyhrazena pro praktické
ukázky výchovného řezu a povýsadbové péče o dřeviny. Seminář je určený především
pro zaměstnance obecních úřadů, místních samospráv, neziskových organizací a také pro
odbornou veřejnost a studenty.
Celodenní občerstvení je zahrnuto v ceně. Podrobné informace a registrační formulář
najdete zde. ●

Fotokniha o evropských projektech
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo přehlednou dvojjazyčnou publikaci s názvem
Kde fondy EU pomáhají, která čtenáře seznamuje s 44 projekty podpořenými z fondů
EU. Obsahem publikace není jen popis
úspěšně zrealizovaných projektů, ale také
jejich bohatá fotografická dokumentace
pořízená fotografem Michalem Novotným.
Projekty jsou pro snazší orientaci rozčleněKde fondy EU pomáhají
ny podle témat, jako je ochrana životního
44 příkladů úspěšných projektů EU v České republice
prostředí, modernější zdravotní péče apod.
ve fotografiích
Tištěnou verzi publikace je možné vyžádat
Where the EU funds help
v některém z eurocenter zřízených na
44 examples of successful EU projects in the Czech Republic
in pictures
území ČR, elektronická verze je zdarma ke
stažení zde. ●

Konference Den malých obcí
Na sklonku února 2018 – v úterý 20. 2. v Praze a o týden později, v úterý 27. 2.
v Prostějově – se již počtyřicáté deváté uskuteční pod názvem Den malých obcí odborná
konference určená starostkám, starostům a dalším zástupcům veřejné správy, a to nejen
z malých obcí.
Účastníci této tradiční akce se jako obvykle setkají s čelnými představiteli rezortních
ministerstev a budou moci získat aktuální informace o dění ve veřejné správě zejména
z oblasti regionálního rozvoje, dopravní obslužnosti, dotační politiky, financování, kontroly apod. Na programu setkání jsou informace o podpoře z programů Ministerstva pro
místní rozvoj, problematika obslužnosti venkova (Ministerstvo zemědělství), podpora
obcí v rámci OPŽP a SFŽP (Ministerstvo životního prostředí), hospodaření obcí a státní
rozpočet (Ministerstvo financí) a metodická doporučení k aktuálním úkolům obcí (Ministerstvo vnitra). Generálním partnerem akce je Komerční banka.
V obsáhlé výstavní části DMO se představí celá řada dodavatelů informačních a komunikačních technologií, městského mobiliáře, kancelářského vybavení, prostředků
pro bezpečnost silničního provozu, komunální techniky či poskytovatelé konzultačních
služeb. Více o konferenci zde. ●

Na jarní školu do Dačic
Letošní Jarní
škola zdravých
měst se uskuteční
21. března v Dačicích. Na programu je kromě
obligátního představení novinek
a programů v Národní síti Zdravých
měst také sdílení dobré praxe a informace o možnostech podpory různých
projektů. Představitelé hostitelského
města Dačice se podělí o zkušenosti
s prezentací v médiích, zástupce Ministerstva životního prostředí bude hovořit
o výhodách plynoucích ze vstupu do
Paktu starostů a primátorů k udržitelné
energetice a pracovník Ministerstva
vnitra seznámí přítomné s novinkami
v řízení kvality. Představeny budou
rovněž dotační programy spravované
jednotlivými ministerstvy, z nichž
mohou obce a města čerpat finance na zlepšení života svých občanů.
Prezentován bude i online nástroj pro
hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj. Podrobný program akce
i možnosti registrace naleznete zde. ●

Recyklujeme
A tím to
nehasne!

www.ekolamp.cz
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Otevřená data pro seniory

Komiks, který odnaučuje kouřit
Státní fond životního prostředí (SFŽP) uveřejnil na svých stránkách ke stažení komiks Smokeman, který zábavnou formou vysvětluje, jak a proč správně topit v kamnech
a kotlích na pevná paliva. Spolu s radami jsou v brožuře také základní informace ke
kotlíkovým dotacím a k programu Nová zelená úsporám, z nichž mohou majitelé domů
čerpat finanční podporuju na úsporná energetická opatření. Obecní a městské úřady ji
mohou využít při působení na obyvatele, aby dbali na svá domácí topeniště a nezamořovali ovzduší. Publikace má dvě verze, jednu čistě komiksovou, druhou doplněnou
o odbornější text. Tištěný komiks je možné získat na krajských pracovištích SFŽP,
elektronickou verzi lze stáhnout zde. ●

Jak přeměnit odpady na zdroje
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhý ročník soutěže s názvem Přeměna
odpadů na zdroje. Jejím cílem je povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšleli, jak znovu využít použité materiály a nefunkční výrobky, a podpořit tak přechod
ČR k oběhovému hospodářství. Uzávěrka
přihlášek do soutěže je 31. března, slavnostní ocenění vítězů proběhne v červnu.
Podrobnosti o pravidlech a přihlašovací
formuláře najdete zde. ●

Propojujte města s občany
Mezinárodní konference s názvem Propojené město se bude konat 27. března v Praze. Určena je pro představitele municipalit, starosty, tajemníky, vedoucí odborů, úředníky, urbanisty, architekty, nezávislé odborníky i zástupce firem. Organizuje ji platforma
D21 a účastníci na ní získají praktické zkušenosti o participaci a strategické návody, jak
smysluplně zapojit občany a komunity do rozvoje měst, obcí a škol. V programu nebudou chybět interaktivní workshopy, konkrétní tipy a případové studie participativních
projektů v ČR i ve světě. Akce je zdarma. Podrobné informace o programu a možnostech registrace najdete zde. ●

Preventivní kontrola
výběrových řízení

Státní fond životního prostředí
(SFŽP) nabízí žadatelům o dotaci
nadstandardní posouzení dokumentace k výběrovému řízení před
jeho vyhlášením (ex ante) pro
zakázky u projektů administrovaných v rámci operačního programu Životní prostředí
2014–2020.
Tato nabídka se týká již podaných projektů, u kterých kontrola ex ante není povinná, bez
ohledu na typ i druh výběrového řízení a jejich limity. Cílem je pomoci žadatelům předcházet zbytečným chybám v projektech, které mohou mít za následek finanční korekci
či zdržení realizace projektu v důsledku opakování výběrového řízení. Více informací
a pravidla pro zasílání žádostí o posouzení najdete zde. ●

Pracovníkům veřejných institucí
a organizací, které se podílejí na iniciativách přátelských pro seniory nebo
se o ně zajímají, je určen dotazník
iniciativy Age-Friendly Europe. Účelem je zjistit, zda otevřená data hrají
roli při vytváření prostředí ve městech
a obcích, které je přátelské pro všechny věkové skupiny. Dotazník se ptá na
oblasti aktivit a druhy otevřených dat,
která respondenti používají nebo vytvářejí. Na základě získaných výsledků
bude možné určit, jaký typ datových
souborů může být pro starší občany
nejdůležitější a jak přispět městům
a komunitám přátelským k seniorům.
Dotazník naleznete zde. ●

Registr smluv a GDPR
Odborný seminář s názvem Registr
smluv v praxi v souvislosti s ochranou osobních údajů ve světle GDPR
připravuje na 28. února společnost
Otidea. Seminář se bude konat v Praze
a probírat se na něm bude zejména
zákon o registru smluv a z něho vyplývající pravidla pro povinné subjekty.
Vše bude ovšem dáváno do souvislostí s aktuálním nařízením o ochraně
osobních údajů známým pod zkratkou
GDPR. Více informací o obsahu semináře a o možnostech přihlášení najdete
zde. ●

Seminář o veřejném
osvětlení
Letošní ročník
technického semináře Společnosti pro
rozvoj veřejného
osvětlení se uskuteční 26.–27. dubna
v Kladně. Na programu jsou odborné
prezentace na témata:
kritéria pro rekonstrukci veřejného osvětlení, detekce
pevnosti stožárů, nový způsob zatřiďování komunikací, vliv modré složky
světla na organismy a další. Hovořit se
bude i o konkrétních již realizovaných
projektech a zkušenostech z praxe
při výstavbě a modernizaci veřejného
osvětlení. Součástí akce budou rovněž
prezentace firem dodávajících produkty
a služby pro veřejné osvětlení. Více
informací najdete zde. ●
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Smart region tour
Společnost Mafra events připravila sérii konferencí pod názvem Smart region tour
2018. Akce je koncipována jako diskuzní setkání s odborníky a místními aktéry a její
součástí bude také výzkum na téma smart city v jednotlivých regionech. Více informací
o programu a možnostech účasti najdete zde. ●
Kraj

Termín konání

Místo

Praha + Středočeský

2. 3.

Praha

Moravskoslezský

21. 3.

Ostrava

Karlovarský + Ústecký

4. 4.

Karlovy Vary

Jihomoravský + Vysočina

25. 4.

Brno

Olomoucký + Zlínský

16. 5.

Olomouc

Královéhradecký + Liberecký + Pardubický

30. 5.

Hradec Králové

Plzeňský + Jihočeský

červen

Plzeň

Praha + Středočeský

září

Praha

Výzvy v programu Espon
Program Espon 2020 předběžně
vyhlásil témata pro šest aktivit aplikovaného výzkumu. V roce 2018 v jeho
rámci nabídne Evropské seskupení
pro územní spolupráci následujících
šest aktivit aplikovaného výzkumu,
na které budou postupně vyhlášena
výběrová řízení:
1. přechodná fáze regionálních
ekonomik,
2. rozvoj venkova v Evropě,
3. meziregionální vztahy v Evropě,
4. udržitelné využití území,
5. územní dopady přírodních
katastrof,
6. metodika a měření kvality života.
Bližší informace v angličtině jsou
dostupné zde. ●

Knihy o šetrném stavebnictví
Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s Národní technickou knihovnou rozšířila veřejně přístupný fond odborné literatury k šetrnému stavebnictví. Nově zakoupené
tituly pokrývají širokou škálu témat od výstavby a energetické náročnosti budov přes renovace staveb, urbanismus a plánování v rámci konceptu smart cities až po technologie,
automatizaci či kvalitu vnitřního prostředí. Knižní fond dostupný v Národní technické
knihovně, který v současné době čítá již 95 vědeckých titulů, by se měl do roku 2020
rozšířit na 200 zahraničních publikací. ●

Dobrá místa pro život
Společnost T-Mobile ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst pořádá 26. února
v Praze inspirativní setkání s názvem Dobrá místa pro život – Chytře a udržitelně pro
města a obce. Na programu je seznámení účastníků s výsledky průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory zjišťujícího co města a obce potřebují. Hovořit
se bude také o využití informačních technologií v obcích a městech a o partnerství
municipalit s podnikatelskými i neziskovými subjekty. Na odpoledne jsou naplánovány
interaktivní workshopy na téma jak mohou města, obce, firmy, organizace a občané
přispět k přeměně našeho okolí v lepší místo k životu. Účast na akci je zdarma, předem
je však třeba se registrovat zde. ●
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Mezinárodní konference
k recyklaci stavebních
odpadů
Asociace pro rozvoj recyklace
stavebních materiálů pod záštitou
ministra průmyslu a obchodu a ve
spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně pořádá
19. a 20. dubna mezinárodní konferenci Recycling 2018. Hlavním
tématem budou možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako
druhotných surovin. Konference je
určena pro provozovatele recyklačních linek a výrobce stavebních recyklátů, orgány státní správy a místní
samosprávy s působností v oboru
životní prostředí a stavební řízení, výrobce a dodavatele recyklačních linek
a technologií, stavební projektanty,
investory a stavební firmy využívající
recykláty, firmy zabývající se sběrem
stavebních odpadů a další obdobné
profese. Konat se bude v Brně a podrobný program s přihláškou k účasti
naleznete zde. ●
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