
lng. Petr Hýbler
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Brno 3. října 2019

Pozvánka

na seminář k projektu Rešerše podkladů k problematice sucha a hospodaření
s vodou v Jihomoravském kraji

Yážená paní,
Yážený pane/

dovolte ffii, abych Vás pozval na úvodní seminář k projektu ReŠerŠe podkladŮ

k problematice sucha a hospodaření s vodou vJihomoravském kraji. Záměrem semináře je

představení projektu, který má za cíl zhodnocenívšech dostupných relevantních dokumentŮ

a materiálů, které řeší problematiku sucha v Jihomoravském kraji.

Seminář se uskuteční dne 22. 10. 2OL9 od 10:00 hod. v budově Krajského Úřadu

Jihomoravského kraje, na adrese Žerotínovo náměstí3, Brno v zastupitelském sále JMK.

Program semináře je uveden v příloze pozvánky.

Vaši účast prosím potvrd'te na email: bocanova.simona@imk.cz do 15.10.2019

S pozdravem
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lng. Petr Hýbler
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Program semináře

,,Rešerše podkladů k problematice sucha a hospodaření s vodou
v Jihomoravském kraji"

Místo konání semináře: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3,

SálZMK (3. patro hlavníbudovy)

Den a doba konání semináře: úterý 22. října 2019 od 10:00 do 12:00 hodin

Program:

9:30 - 10:00 Prezence

10:00 - 10:05 Zahájení (lng. Petr Hýbler, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje)

10:05 - 10:15 představení a cíle projektu (lng. Martin Pavel, zástupce ředitele divize

Hyd rotechniky, ekologie a od padového hospodá řství)

10:15 - 10:45 Příspěvky hostů k térnatu sucho

- zástupce Českého hydrometeorologického ústavu (Mgr. lvana
Černá, vedoucí oddělení hydrologie, ČHVtÚ pobočka Brno}

- zástupce CzechGlobe

10:45 - 11:00 Představení dalších kroků v následujícím období {lng, Petr Hýbler,

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje)

11:00 -LZ:OO Diskuze

Budeme se těšit na setkánís vámi

Seminář je organizován v rámci projektu Jihomoravského kraje ,,Zajištění činnosti Regionální
stálé konference pro území Jihomoravského kraje ll", který je spolufinancován z Operačního

programu Technická pomoc 2OI4-2O2O.

evnopsxÁ urute
Fond soudržnosti
Operaění program Technická pomoc
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Rozdělovník

Organizace
Povodí Moravy, s,p

Lesy České republiky, s.p. Oblast povodíMoravy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Regionální pracoviště Jižní Morava
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Moravský kras

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Pálava
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Bílé Karpaty
Správa Národního parku Podyjí

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

VODARENSKA AKClOVA SPOLECNOST a.s, Generální ředitelství
Brněnské vodovody a kanalizace, a.s

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a,s

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s

Agrární komora České republiky Regionální komora Jihomoravského kraje

Asociace soukromého zemědělství ČR Regionální ASZ Vyškov
MAs JMK
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i
Výzku m ný ústav vodohospodářský T,G. M., v.v. i. pobočka Brno

Výzkumný ústav meliorace a ochrany půdy, v.v.i. pracoviště Brno
Masarykova univerzita přírodovědecká faku lta

Mendelova univerzita v Brně AF, LDF, ZF

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební
Český hyd rometeorologický ústav pobočka Brno
Česká geologická služba pobočka Brno
Hospodářská komora České republiky
Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a

lesnictví
Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství
Školní lesní podnik ML Křtiny
Lesy města Brna

Krajská hospodářská komora jižní Moraw
Biosférická rezervace Dolní [vorava

Lipka - školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace
ČSÚ, kra.lská pobočka v Brně
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OUPSR KU JMK
M inisterstvo zemědělství
[V inisterstvo životn ího prostředí


