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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Memorandum o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji   

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
Stratutárnímu městu Ústí nad Labem byl představen společný záměr níže uvedených 

subjektů, které spojuje vážný zájem o téma Voda v Ústeckém kraji s dopadem rizik a 

příležitostí, o utvoření kooperačního seskupení „Platforma Voda v Ústeckém kraji“, které 

reaguje především na usnesení vlády ČR č. 620, z července 2015, k realizaci opatření pro 

zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. 

Přistupující subjekty – účastníci Memoranda: 

- Statutární město Ústí nad Labem 

- Statutární město Most 

- Město Litoměřice 

- Ústecký kraj 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

- Vysoká škola Chemicko-technologická v Praze 

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

- České vysoké učení technické v Praze 

- Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. 

- Unipetrol výzkuměn vzdělávací centrum, a.s. 

- Severní energetická a.s. 

- Severočeské doly a.s. 

- Vršanská uhelná a.s. 

- Palivový kombinát Ústí s.p. 

- Povodí Ohře, s.p. 

- Povodí Labe, s.p. 

- Lesy ČR, s.p. 

- Krajská agrární komora Ústeckého kraje 

- Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

Takto ustanovená Platforma Voda má tyto cíle: 

- řešení problematiky Voda 

- vzájemná informovanost a vzájemná koordinace aktivit 

- koordinovaná diskuze s centrální úrovní při přípravě a realizaci opatření 

- definování opatření k řešení rizik a využití vody v území Ústeckého kraje  

Tyto cíle budou naplňovány následujícími aktivitami: 

- vyhodnocování rizik a příležitostí v tématu voda 

- řešení specifik tématu voda v Ústeckém kraji 

- rozvoj spolupráce v tématu voda na území Ústeckého kraje 

- spolupráce při zpracování studií, pořádání seminářů a dalších podpůrných aktivit 

- spolupráce při přípravě Regionální adaptační strategie, při vytváření souboru opatření 

- společná prezentace a propagace tématu voda na území Ústeckého kraje 

- posílení komunikace s partnery na regionální, národní i mezinárodní úrovni 

- vytváření podmínek pro naplnění výše uvedených cílů 

- provázání vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit na úrovni regionu 

- zajištění zpětné vazby účastníkům Memoranda – 1x za rok vyhodnocení plnění cílů 

platformy. 

Memorandum o partnerství nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi 

oprávněnými zástupci účastníků memoranda. 

Memorandum se sjednává na dobu neurčitou. 

Účastníci Memoranda se nezavazují k poskytnutí majetkových hodnot. Veškeré náklady na 

činnost související s  naplňováním cílů Memoranda nesou jednotliví účastníci na základě 

svého dobrovolného rozhodnutí a nemají nárok na jejich úhradu ze strany ostatních 

účastníků. 



 

    Přílohy: 

1) Memorandum o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji 

2) Podpisový list Memoranda o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji 

3) Jednací řád Platformy Voda v Ústeckém kraji 

4) Plán činnosti Platformy Voda v Ústeckém kraji 

 

 

 


