1. ročník

setkání u kulatého stolu

Světla měst a obcí

4. prosince 2018, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Součástí setkání je výstava fotografií přihlášených projektů SVĚTLO MĚST 2018
Předmět diskuze:
• Dotační výzvy MŽP na veřejné osvětlení pro
obce v CHKO/NP, plnění úkolů vyplývajících
z materiálů předložených vládě ke snížení
světelného znečištění
• Dotační tituly na veřejné osvětlení MPO ČR
(EFEKT, dotační výzva na rekonstrukci
veřejného osvětlení spořícího energii
a snižujícího světelné znečištění
MPO ČR + MŽP ČR )
• Výhled dotačních titulů JMK
• Metoda EPC – jiný způsob financování
modernizace soustav VO (případová studie
Holice, Velký Osek, Šluknov)
Nad setkáním převzal záštitu
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman JMK

Organizátor:

• Osvětlení přechodů a přejezdů
(požadavky PČR – bezpečnost)
• Údržba veřejného osvětlení – zkušenosti
odborníků technických sítí měst a obcí
• Využití LED zdrojů a SMART technologií ve
veřejném osvětlení, význam kvality svítidel
• Osvětlení městských objektů a historických
památek
• Světelný smog a jeho dopad na člověka
a přírodu, nová opatření ke snížení
světelného znečištění
* změna témat vyhrazena

Nad setkáním převzal záštitu
Richard Brabec, místopředseda vlády
a ministr životního prostředí

Mediální partner:

Účastníci akce:
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
• Ministerstvo životního prostředí ČR
• Zástupci měst a obcí, technických sítí
• Zástupce dotačního titulu
• Odborník na světelné znečištění
• Architekt – urbanista
• Policie ČR
• Zástupci vysokých škol, univerzit, AV ČR,
hvězdáren
• Památkový úřad

• Pavel Suchan, Prezentace řešení neudržitelného svícení (Astronomický ústav Praha)
• RNDr. Jan Hollan, Ph.D., Světlo jako polutant
• Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. – ředitel Hvězdárny
a planetária Brno a senátor
• doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. – předseda
České společnosti pro osvětlování
Program:
8:30–9:00
registrace
9:00–12:15
diskuze
12:30
oběd
* V průběhu programu může moderátor
vyhlásit krátkou pauzu.

Záštita:

Přihlaste se na výstavu fotografií
Moravského hospodářství
SVĚTLO MĚST 2018

Registrace:
Jana Hrstková | j.hrstkova@magnusregio.cz | 725 006 094
Přihlaste se co nejdříve. Kapacita míst je omezena.
Účast na setkání je na pozvánku a bezplatná.

