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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PS ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

KONANÍ DNE 15.6.2021 OD 15,30 HOD.  

 
Jednání se účastnili 3 členové pracovní skupiny. 

 

Členové pracovní skupiny projednávali formulaci Vize: 

Území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko bude v roce 2027 moderním, 

prosperujícím, atraktivním a partnerským regionem, který nabízí kvalitní zázemí a služby 

pro život, podmínky pro všestranný rozvoj místních obyvatel, dostatek pracovních 

příležitostí, atraktivní životní podmínky nejen pro obyvatele, ale také návštěvníky a 

turisty. Je regionem, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj území, který je postavený 

na spolupráci partnerů včetně využití svého přírodního potenciálu a kulturního 

dědictví. 

 

Dále pak strategické cíle: 

1. Kvalitní a spokojený život v obcích na Jesenicku 

2. Moderní a kvalitní infrastruktura v obcích 

3. Konkurenceschopné Jesenicko s chytrým řízením 

4. Zelený a chytrý venkov 

 

Také se formulovala jednotlivá opatření (návrh v prezentaci vycházel z předchozích 

jednání a připomínek): 

 

ZELENÝ A CHYTRÝ VENKOV 

 

SC Snížení produkce odpadů s ohledem na ochranu životního prostředí 

Opatření -. Podpora (zkvalitnění) odpadového hospodářství 

- likvidace černých skládek, směsného komunálního odpadu 

- investice na rekonstrukci, obnovu, revitalizaci nebo odstranění brownfields 

- sledování, hodnocení rizik a tvorba metodických a koncepčních studií 

- podpora komunitních center – REUSE 

- alternativní způsoby likvidace biologického odpadu 

- rozšiřování systémů způsobu likvidace biologického odpadu 

- lokální výtopny (spalovna štěpky)  

- zpracování textilního odpadu (technologie na zpracování textilního odpadu) 

- výchova, vzdělání a osvěta pro oblast životního prostředí 

 

Opatření - Protipovodňová opatření a zvýšení retenční schopnosti krajiny 

- investice do vsakovacích a retenčních zařízení 

- investice na zabránění a likvidaci eroze půdy 

- zpracování studií a analýz protipovodňových opatření 

- nákup technologií k zajištění bezpečnosti při záplavách aj. (resilientní 

kontejnery, atd.) 

 

Opatření - Adaptační opatření  

- Rozvojová potřeba: H. Ochrana kvality životního prostředí a adaptace na 

změnu klimatu  
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- efektivní hospodaření s vodou, zadržování vody v krajině, aktivity směřující 

proti suchu, rozvoj modrozelené infrastruktury, na výsadbu zeleně, zavlažování 

a využívání dešťové vody.  

 

SC  Ochrana přírody a krajiny  

Opatření - Zvýšení kvality infrastruktury a podpora činnosti lesnictví  

- zvýšení kvality infrastruktury z hlediska investic na pořízení lesnických 

technologií a techniky pro efektivnost dřevozpracujícího a zpracovatelského 

průmyslu, včetně investic na vybavení zařízení.  

Opatření - Podpora mimoprodukční funkce lesa  

- neproduktivní investice v lesích, tj. na ekologické a environmentální využití lesa  

- nákup vybavení a zařízení, drobné investice do mimoprodukční funkce lesa 

(mobiliář, herní prvky, informační panely, ukazatele, bezpečnostní prvky aj.),  

- vzdělávací a společenské akce pro mládež i dospělé (využití lesa, chování v 

lese, vzdělávání aj.),  

- značení cyklostezek a naučných stezek v lesích včetně úpravy terénu.  

 

Opatření - Ekologizace činností  

- podpora energeticky úsporných řešení (zateplení budov, výměny kotlů, ČOV, 

tepelná čerpadla aj.), inteligentní sítě (SMART grid),  

- komunitní energetika, snížení negativního dopadu cestovního ruchu na životní 

prostředí (informační cedule, osvětové aktivity) a snížení emisí z lokálního 

vytápění. 

 

 
Facilitátor: Zdeněk Nagy, DiS. 

 

Zapsal: Zdeněk Nagy, DiS. 


