
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor regionálního rozvoje 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

  

 

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet 
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 posta@kr-jihomoravsky.cz  www.kr-jihomoravsky.cz  

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

pravděpodobně každý obyvatel Jihomoravského kraje vnímá, že v poslední době probíhají významné 
přírodní změny, které mají dopad na kvalitu našeho života, a to jak nyní, tak do budoucna. Abychom byli 
schopni omezit rychlost těchto změn, je potřeba, aby každý z nás svou činností přispěl k udržení 
současného stavu nebo zlepšení situace v našich domovech, obcích a krajině. Jsme si vědomi důležitosti 
tohoto problému, a proto bychom Vám rádi jednoduchou a srozumitelnou formou přinesli praktické 
informace o hospodaření s půdou a výsadbě zeleně v souvislosti se vzrůstajícím suchem, erozí a 
nedostatkem vody. 

Od začátku roku 2018 je Jihomoravský kraj partnerem v projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí 

zelené infrastruktury“, jehož prostřednictvím realizuje pracovní tematické semináře z oblasti výsadby zelně 

a jejího vlivu na strukturu a vývoj krajiny s návazností na současné klimatické změny. V jarních měsících 

proběhl první cyklus seminářů zaměřených zejména na význam a funkce stromu v krajině a také 

na možnosti komunitních výsadeb s ohledem na financování veřejné zeleně z krajských, národních a 

evropských dotačních titulů. V listopadu bude probíhat druhé kolo seminářů, na které si Vás dovoluji 

srdečně pozvat.  

V průběhu semináře budete mít možnost získat prostřednictvím odborníka z praxe informace o výběru 

vhodné lokality pro výsadbu, vhodném typu sadebního materiálu v dané lokalitě, o vhodných druzích a 

vlastnostech zeleně typické pro dané území, na ukázkách příkladů z dobré praxe bude také popsán správný 

postup výsadby dřevin a mnohé další. Program a další informace jsou přílohou tohoto dopisu. 

Budeme se těšit na setkání s Vámi.  

S pozdravem 

 

 
Ing. Ivo Minařík, MPA 
vedoucí odboru 
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Pozvánka na 2. kolo pracovního semináře v rámci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí 
zelené infrastruktury“ 
 

Otisk razítka 

mailto:posta@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/


2 

Přílohy: 

- Program semináře „Informace k pracovnímu semináři“ 

- Formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů" 


