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Vážená paní, vážený pane,

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejím
Výborem pro komunikaci porádá

Krajský kulatý stul k diskusi nad Strategií udržitelného rozvoje CR,

který probehne 24. ledna 2007 v dobe od 13.00 do 16.00 hodin
na Krajském úradu Jihomoravského kraje v Hrne, Žerotínovo námestí 3/5,

v jednací místnosti 7 A (zvýšené prízemí).

Cílem tohoto jednání je zajištení aktualizace významného národního dokumentu, na
základe názoru odborné verejnosti z jednotlivých regionu, který bude predložen vláde
Ceské republiky v roce 2007.

Diskuse bude vedena formou tématických pracovních skupin, v rámci nichž budou
mít jednotliví úcastníci možnost pojmenovat problémy, které dle jejich názoru provázejí
uplatnování udržitelného rozvoje našeho kraje (zejména s ohledem na jejich profesní
zkušenost).
Tématické diskusní okruhy kulatého stolu:

A. Verejná správa, informovanost, strategický rozvoj
B. Životní prostredí
C. Zdravý životní s~l, zdravotní prevence, zdravotní služby
D. Volný cas, sport, kultura, památková péce, spolecenský život
E. Sociální problematika, bydlení, sociopatologickéjevy
F. Vzdelávání a osveta
G. Podnikání, ekonomika, cestovní ruch
H. Doprava
I. Zemedelství a venkov

Setkání je urceno zástupcum kraje a krajského úradu, zájemcum z rad mest, obcí
a mikroregionu, dále zástupcum neziskových organizací, škol, podnikatelu, profesních
sdružení a další odborné verejnosti v rámci území kraje.



Rád bych Vás touto cestou pozval na toto duležité setkání, prípadne požádal o delegaci
Vašeho zástupce, který se zapojí se do nekteré z diskusních skupin k výše uvedeným
tématum (A-I).

Na akci se prosím registrujte nejpozdeji do 20.1.2007 prostrednictvím registracního
formuláre na adrese: www.nszm.cz/kks imk/ree:istrace. Zároven zde uvedte Vámi
preferované diskusní téma - viz výše uvedený prehled.

Kontaktními osobami pro akci jsou v prípade potreby: Mgr. Marie Jílková (tel.
541 651 385) nebo Ing. Pavel Fišer (tel. 541 651 348).

Verím, že uplatnení Vašich zkušeností a znalostí v diskusi krajského kulatého stolu
bude prínosné nejen pro náš kraj, ale napomuže ke kvalitnímu uplatnování udržitelného
rozvoje v celé Ceské republice.

S pozdravem

Príloha:Rámcový program Krajského kulatého stolu

Dle rozdelovníku:


