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Regionální sdružení v Brně
ve spolupráci se Sdružením pro podporu občanských aktivit
a Brněnskou asociací nestátních a neziskových organizací
Úvodem
Vážení přátelé,
právě máte možnost číst třetí číslo občasníku pro NNO Jihomoravského kraje. Tento nepravidelný občasník je
součástí projektu Prosazování principů trvale udržitelného rozvoje a účasti veřejnosti v přípravě
rozvojových strategií na úrovni Jihomoravského kraje, který je realizován Českým svazem ochránců
přírody, Regionálním sdružením v Brně a jeho partnery v rámci programu Phare Access 99.

Co je obsahem třetího čísla?

1. Zprávy zvolených zástupců Regionální konference NNO Jihomoravského kraje
2. Informace o přípravě Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a
Jihomoravského kraje
3. Informace o přípravě nového územního plánu města Brna

osvěty

1. Zprávy zvolených zástupců Regionální konference NNO
Jihomoravského kraje
Pravidelná setkání ZZ REKO JmK
Zvolení zástupci Regionální konference NNO JmK pořádají pravidelná setkání, na kterých
plánují další aktivity. Na posledních třech setkáních se jednalo o vytvoření vlastních www stránek,
projednal se společný dopis hejtmanovi JmK, o přípravě kampaně propagace NNO – JmK, dále se
zástupci vzájemně informovali o přípravě Zásad pro poskytování dotací z JmK na jednotlivých
odborech JmK, o jednáních Výboru pro spolupráci s regiony Rady vlády pro NNO. Další zasedání
zvolených zástupců REKO JmK se budou konat v následujících termínech: 31/10/02, 28/11/02,
30/01/03, 27/02/03, 28/03/03, březen 2003 – V. regionální konference NNO JmK.
www stránky REKO JmK
Přibližně od 1. 11. 2002 budou zprovozněny www stránky REKO JmK ve tvaru
www.rekojmk.cz, které budou napojeny na celorepublikové stránky www.cpkp.cz/regiony. Na těchto
stranách se návštěvníci budou moci dozvědět nové aktuality, významné dokumenty REKO JmK
minulých let, zápisy ze setkání zvolených zástupců REKO JmK, zprávy z jednání Výboru pro
spolupráci s regiony Rady vlády pro NNO, zprávy za každou oblast činnosti zvolených zástupců
REKO JmK.
Kulatý stůl na téma Sektorový operační program – Rozvoj lidských zdrojů
Česká republika musí rámci svých příprav na vstup do EU zpracovat i tzv. Národní rozvojový
plán a navazující operační programy. Tyto dokumenty určují, jak bude v ČR v letech 2004 – 2006
naloženo s pomocí EU na rozvoj ekonomicky a sociálně slabších regionů (tzv. politika ekonomické a
sociální soudržnosti – nebo regionální politiky EU). Podle posledních informací by měla celková
pomoc pro ČR během těchto tří let činit cca 50 mld. Kč. Prostředky budou rozdělovány na projekty
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přispívající k ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Projednání operačních programů se konaly ve
všech krajích ČR, v Jihomoravském kraji se kulatý stůl konal dne 16. 9. 2002. Připomínky a návrhy,
které z kulatých stolů vzešly byly zpracovány a předány odpovědným ministerstvům, posuzovatelům
vlivů na životní prostředí (SEA týmy) a dalším zainteresovaným institucím a orgánům. Všechny
připomínky jsou rovněž zveřejněny na stránkách www.cpkp.cz/kulate-stoly a je vyžadováno jejich
vyrovnání ze strany odpovědných ministerstev, které bude také zveřejněno.
Dotace pro NNO působící v sociální oblasti a v oblasti protidrogové prevence
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 19. září 2002 schválilo dotace na
provoz nestátních organizací z rozpočtu Jihomoravského kraje právnickým nebo fyzickým osobám
zajišťujících veřejně prospěšnou činnost na území kraje v oblasti sociálních služeb a protidrogových
aktivit pro rok 2002 ve výši 9,154.710,- Kč. Dále Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 17. října
2002 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit dotace na provoz nestátních organizací
zajišťujících veřejně prospěšnou činnost na území kraje v oblasti sociálních služeb pro rok 2002 Domovy pro matky s dětmi v tísni - z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 641.600,-Kč.
Pracovní skupina pro zdravotně sociální oblast
Dne 16. května 2002 se ustavila pracovní skupina pro vytváření koncepcí,
připomínkování záměrů, materiálů a programů ve zdravotně sociální oblasti činnosti apod., která bude
ochotná se akceschopně scházet podle potřeb. Podle návrhu byli zvoleni zástupci za vybrané oblasti
činnosti:
Oblast činnosti
lidé s duševním onemocněním
lidé s mentálním postižením
lidé s tělesným postižením
lidé se smyslovým postižením
lidé bez domova
národnostní menšiny a cizinci
lidé s drogovou závislostí
senioři
lidé s onkologickým onemocněním
ohrožené rodiny

Zástupce
pí. Veškrnová, Sdruž. Práh Brno
pí. Podrápská, Piafa Vyškov
p. Hejl, Betlém Diakonie
p. Karásek, Tyfloservis Brno
p. Janoušek, Armáda spásy Brno
p. Popescu, SOZE Brno
p. Vobořil, Sdruž. Podané ruce
p. Sláma, Naděje Brno
pí. Slezáková,
pí. Lázničková, CENAP Brno

Kontakt E-mail
veskrnova@atlas.cz
piafa@iol.cz
betlem@sol.cz
tsoas-br@braillnet.cz
verni@volny.cz
sozes@mbox.vol.cz
jvobo@sendme.cz
pobocka@nadeje-br.cz

miloslava.s@volny.cz
cenap@volny.cz

Pracovní skupina byla vytvořena za účelem operativního scházení a komunikace, v žádném
případě to není vyčleňování dalších zástupců ze současného dění. Naopak je žádoucí, aby výše
uvedení si vytvořili okruh zástupců všech organizací, působících ve vymezené oblasti činnosti a snažili
se o spolupráci, komunikaci a předávání informací. Proto pracovní skupina je otevřená všem, kteří
mají zájem na vytváření koncepcí pracovat.
Nejbližší témata k projednávání:
- připomínkování grantových pravidel JmK
- zahájení prací na stanovení priorit JmK v oblasti PRK, kapitola Lidské zdroje
- vytváření síťových projektů a činností na úrovni JmK
- vytváření síťových projektů a činností na úrovni NUTS II - Jihovýchod
- připomínkování a vytváření standardů a akreditačních pravidel za jednotlivé oblasti činností v JmK
Zápisy z jednání pracovní skupiny budou zveřejňovány na www.rekojmk.cz v oblasti zdravotně
sociální.
Tento příspěvek je vytvořen za podpory Skotsko-českého projektu Partnerství pro rozvoj a
NNO Twinning II

2. Informace o přípravě Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Jihomoravského kraje
Na internetových stránkách Jihomoravského kraje byl zveřejněn návrh Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje. Tato koncepce vznikla ve spolupráci s velkým
počtem neziskových organizací, obcí a dalších subjektů zabývajících se ekologickou osvětou, Garantem
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zpracování byla Lipka-Dům ekologické výchovy. V úvodní kapitole je podrobně popsán proces přípravy a
projednávání koncepce včetně projednávání v samosprávných orgánech Jihomoravského kraje.
Koncepce by měla být v listopadu schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Můžete
připomínkovat akční plán na rok 2003 a rovněž dávat podněty na obsah akčního plánu pro rok 2004.
Akční plán pro naplňování koncepce bude každý rok vyhodnocován a aktualizován. Koncepce je ke
stažení na www.kr-jihomoravsky.cz.

3. Informace o přípravě nového územního plánu města Brna
Město Brno se připravuje na pořízení nového územního plánu. Bude to druhý územní plán v období
po roce 1989 a bude pořizován v době, kdy má město schválený strategický plán. Pro občany města
je nejdůležitější to, jakým způsobem budou moci podobu nového územního plánu ovlivnit a jak budou
moci hájit své zájmy. Nevládní neziskové organizace se již nyní připravují na celý proces připravují a
budou se snažit o co nejširší zapojení veřejnosti ve všech etapách. Nejdůležitější fází je zadání
územního plánu, při kterém jsou stanoveny priority a limity území. Územní plán z roku 1994 měl jistě
svá slabá místa, navrhoval však zachování cenných přírodních lokalit, revitalizaci území kolem řek,
zelené horizonty a nové plochy zeleně. Rozvoj města však ukázal, že prognózy, ze kterých územní
plán vycházel, se nenaplňují. Například předpokládaný nárůst počtu obyvatel se nekoná a obyvatel
města postupně ubývá, naopak nárůst individuální automobilové dopravy již nyní překročil prognózy
na rok 2010. Nové plochy zeleně se až na výjimky realizovat nepodařilo, naopak zábor ploch pro
výstavbu překročil již plochy navrhované územním plánem v roce 1994. Nový územní plán bude
vznikat v době, kdy je Brno součástí nového územně-správního celku Jihomoravského kraje. Brno
tedy například při navrhování systému veřejné dopravy nemůže myslet jen na sebe, ale i na celý
integrovaný dopravní systém kraje. Podrobné informace o důvodech pořízení územního plánu a
způsobu přípravy, projednávání a schvalování najdete na www.csopbrno.cz.
Předpokládaný harmonogram pořízení ÚPmB
Záměr pořídit ÚPmB (KRM, RMB, ZMB)
Veřejná obchodní soutěž na zpracovatele ÚPmB (projednání v KRM,RMB),
uzavření smlouvy
Průzkumy a rozbory, zpracování vč. vyhodnocení, problémové výkresy
3a. ÚPD Velkého územního celku
ÚPD VÚC-pořizovatel JmKÚ (nezbytný pro řešení regionálních vazeb v ÚPmB
4. Zadání ÚPmB
Zpracování, projednání s DOSS, ZMČ, KRM, RMB, schválení v ZMB
5. Koncept ÚPmB
Zpracování, projednání s DOSS, ZMČ, KRM, RMB, schválení v ZMB
6. Souborné stanovisko
Zpracování, projednání s DOSS, ZMČ, KRM, RMB, schválení v ZMB
7. Zpracování návrhu ÚPmB
Zpracování, projednání s DOSS, ZMČ, KRM, RMB, schválení v ZMB
8. Zpracování návrhu právního předpisu o závazné části ÚPD

06/2002
09/2002
03/2004
12/2003
1/2005
1/2006
07/2007
03/2008
10/2008

Projekt je financován z programu Phare Evropské unie
Názory zde prezentované vyjadřují postoje ČSOP, Regionálního sdružení v Brně a proto
nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie

