TISKOVÁ
ZPRÁVA
Evropský Habitat představuje
program
Praha, 29. února 2016 Konference Evropský Habitat, která se uskuteční v Praze ve dnech 16. – 18.
3. 2016, představuje svůj program. Během tří dnů se v pražském Kongresovém centru
uskuteční 86 odborných diskusí, paralelních a doprovodných akcí na téma Bydlení
v životaschopných městech. Konferenci zahájí Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,
Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy a Joan Clos, generální tajemník
konference Habitat III. Kompletní program konference je zveřejněn na
www.europeanhabitat.com, kde se zájemci mohou také registrovat. Účast pro registrované je
zdarma.
Úvodní zasedání Evropského Habitatu odstartuje ve středu 16. 3. 2016 v 10.00 hodin zahajovacím proslovem
ministryně pro místní rozvoj, Karly Šlechtové. Následovat bude uvítací proslov primátorky hlavního města Prahy,
Adriany Krnáčové a dále pak vystoupení Joana Close, generálního tajemníka OSN a konference Habitat III.
V dopoledním bloku bude klíčovým odborným vystoupením prezentace Jana Gehla, dánského architekta a autora
řady významných urbanistických publikací na téma rozvoje životaschopných měst.
Panelová diskuse na téma Řízení měst bude jednou ze zajímavých akcí středečního odpoledního programu.
Diskutována bude legislativa a předpisy i územní a integrované plánování a design sídel. Paralelně s ním
proběhne V4 fórum o budoucnosti sídlišť, připravené zástupci české akademické půdy, Českého vysokého učení
technického. Středeční program bude pokračovat v 16.00 hodin představením návrhu Pražské deklarace.
Dokument navazuje na Ženevskou chartu OSN o udržitelném bydlení. Následovat bude diskuse ekonomii měst,
zejména ve vazbě na zaměstnanost.
V programu druhého dne je do dopoledního bloku zařazeno uzavřené jednání ministrů V4 odpovědných za
bytovou politiku organizované konferenci pořádajícím Ministerstvem pro místní rozvoj. V otevřených plenárních
diskusích bude projednáváno Městské bydlení a veřejné služby. „Ze středečního odpoledního bloku bych ráda
zmínila paralelní akci s názvem Státní podpora bydlení připravenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Česká
republika disponuje propracovaným systémem programů na podporu bydlení, které bychom rádi představili
zahraničním účastníkům i českým zástupcům samospráv či organizací a návštěvníkům z řad veřejnosti,“ popisuje
Karla Šlechtová jednu ze zajímavých akcí programu druhého dne konference. Odpolední blok bude zaměřen na
sociální soudržnost a bude uzavřen kulatým stolem na vysoké úrovni na téma Města pro budoucí generace.
Dopolední program třetího dne Evropského Habitatu bude věnován panelové diskusi na aktuální, ekologické
téma Životní prostředí ve městech a odolnost. V 11.00 hodin začne Závěrečné plenární zasedání, v rámci něhož
bude schválena finální podoba Pražské deklarace, hlavního výstupu regionální konference Evropský Habitat.
S řečníky, delegáty jednotlivých zemí i dalšími návštěvníky konference se Praha rozloučí číší vína v pátek 18. 3.
2016 ve 13.00 hodin.

„Program konference doplněný paralelními a doprovodnými akcemi je tak pestrý, že osloví opravdu široké
publikum. Očekáváme účast politické reprezentace, zástupců ekonomické sféry, neziskových organizací,
akademické půdy, ale i zástupců úřadů věnujících se územnímu plánování a rozvoji měst,“ hodnotí široký záběr
programu konference a aktuální témata Karla Šlechtová. Pro účastníky jsou připraveny nejen akce
v Kongresovém centru, ale i tematické studijní výlety po Praze a okolí i do vybraných českých měst. Kompletní
program konference je zveřejněn na webových stránkách www.europeanhabitat.com, kde se mohou zájemci též
zdarma zaregistrovat k účasti.
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