
Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO

Datum konání: 24. 5. 2012

Místo konání: Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost OOP, č. dv. 410.

Přítomni: Ing. Eva Beránková, Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Jitka Janovičová, RNDr. Alena Kůlová, 

Ing. Ivan Štěpka, Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová CSc.,

Omluveni: Ing. Jana Blažíčková, Ing. Jan Chvátal, Mgr. Kateřina Jančaříková

Ing. Petr Holý přivítal přítomné členy Poradní skupiny EVVO na prvním setkání v roce 2012.

Ing. Petr Holý informoval o reorganizaci, která proběhla na MHMP. Z původního odboru ochrany prostředí vznikly 

dva odbory – odbor životního prostředí (výkon státní správy) a odbor rozvoje veřejného prostoru (výkon 

samosprávy). Pod odborem životního prostředí byla ustanovena tato oddělení: odd. integrovaného povolování 

a odpadového hospodářství, odd. ochrany ovzduší, odd. ochrany prostředí a krajiny, odd. posuzování vlivů na životní 

prostředí, odd. právní, odd. sekretariátu, odd. státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče, odd. 

vodního hospodářství. 

Pod odborem rozvoje veřejného prostoru byla ustanovena tato oddělení: odd. ekonomiky a majetkové správy, odd. 

odpadů a ekologické výchovy, odd. péče o zeleň, odd. sekretariátu, odd. udržitelné energetiky. 

Informace o Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 - 2013

Pro období 2012-2013 byla zahájena realizace zakázky na zajištění ekoporadenství v hlavním městě. Snahou při 

vyhlášení a zadání zakázky bylo podpořit i menší ekoporadenské organizace v Praze. Ekoporadenství budou zajišťovat 

tyto subjekty: Ekocentrum Koniklec, Brontosauří ekocentrum Zelený klub, PRO-BIO liga, Agentura koniklec, Poradna 

ZO ČSOP Natura Quo Vadis, Poradna Toulcův dvůr a Poradna Mladých ochránců přírody (MOP).

Pokud se na webových stránkách objeví nějaký dotaz, správce stránek ho postoupí příslušné poradně, která se 

daným tématem zabývá, nebo vyhledají odborníka, který otázku zodpoví. 

Celková částka, která byla vyčleněna na činnost ekoporaden v letech 2012 a 2013 je 1,412 mil. Kč. 

RNDr. Alena Kůlová z odboru SMS MHMP nabídla možnost distribuovat důležité informace nejen z oblasti 

ekoporadenství prostřednictvím informačních cest odboru školství, mládeže a sportu MHMP. 



Konference EVVO 2012

Téma: Udržitelná energie (téma vyhlašované OSN pro rok 2012)

Termín: cca. říjen – listopad 2012

Cílové skupiny: veřejnost, školy, veřejná správa, NNO 

Téma: metody ekologické výchovy v oblasti Udržitelné energie – jak jednotlivé zainteresované subjekty pojímají toto 

téma, jak s tím pracuje veřejná správa, školy apod.

V rámci konference je třeba ponechat dostatečný prostor na prohlídku stánků a posterů, na kterých budou svoji 

činnost prezentovat organizace, které se zabývají oblastí EVVO. 

Bude prověřen prostor pro konání konference – Městská knihovna, prostory ČEZ, prostory PRE apod., aby byla výzva 

zadána již s definovaným prostorem. 

Příprava krajské koncepce EVVO pro roky 2016 - 2025

V letošním roce by měla být vypsána výzva na zpracovatele nové koncepce v oblasti EVVO na roky 2016 – 2025.

Další informace

Navrhované termíny setkání pro rok 2012:  20. 9. 2012, po stanovení termínu konference bude stanoven termín 

dalšího jednání PS EVVO, 13. 12. 2012. 

Zapsala: Mgr. Vladimíra Jilečková

Zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý




