Pozvánka na konferenci
Dobrý den,
dovoluji si vás pozvat na 2. ročník konference na téma NIMBY efekt (volný překl. Ne na mém dvorku),
která proběhne 18. ledna 2017 v pražském hotelu DAP. Tato akce navazuje na první úspěšný ročník,
během kterého byla otevřena řada zajímavých otázek souvisejících s negativními reakcemi místních
obyvatel proti plánovaným projektům, resp. prevencí proti samotnému NIMBY efektu.
Konference je určena pro zástupce veřejné správy a samosprávy, veřejným i soukromým investorům a
občanským hnutím či spolkům.
Věřím, že vás téma konference zaujalo. Budu vám velmi zavázán, pokud bude pozvánku na tuto akci
distribuovat dále vašim kolegům či obchodním partnerům, které by téma NIMBY efektu mohlo zajímat.
Na viděnou se těší
Vojtěch Zelenka, b.i.d services s.r.o
+420 222 780 147, + 420 777 933 396, vojtech.zelenka@bidservices.cz, www.bids.cz/nimby

Program konference
Přístup k územnímu plánování jako prevence proti vzniku NIMBY efektu (specifikace širokých cílů
územního plánování, role stavebních úřadů, bottom up / top down efekt)
Rozdíly v přístupu k územnímu plánování ve vybraných zemích EU (od koho se v EU inspirovat,
rozdíly mezi zapojováním investorů do tvorby území možnost či nemožnost aplikace určitých postupů v
ČR)
Česká legislativa - ochrana veřejného zájmu či šikana pro investory? (jak český právní rámec
nahrává občanskému aktivismu v negativním pojetí změna legislativy jako cesta veřejnému zájmu)
PANELOVÁ DISKUZE: Nejčastější chyby všech aktérů (investor, město, občané) vedoucí ke vzniku
NIMBY efektu (Jak urychlit proces realizace projektů s ohledem na minimalizaci NIMBY efektu u
veřejnosti? Je participace vhodným prostředkem k úspěšné realizaci projektů? Kde začíná a končí veřejný
zájem?)
Zájmy developera vs. zájmy občanů, musí být nutně každý na jiné straně barikády? (konkrétní
příklad výstavby developerského projektu v Praze 11, role radnice)
Participační projekt - zkušenosti z Mnichova Hradiště (zvolený formát, hloubka zapojení očekávané
výstupy vs. realita budování důvěry mezi občany a představiteli města)
Nikdy není pozdě, aneb jak může nové vedení radnice aktivně vstoupit do schváleného projektu případ Paláce Stromovka (jakými kroky vstoupit do předschváleného projektu, vyjednávání s investorem
a dosažení konsenzu, kritické chyby v historii projektu)

NIMBY efekt a vztah obyvatel k místu svého bydliště (postoje obyvatel k obci, v níž žijí, determinanty
zájmu veřejnosti o účast na rozhodování o rozvoji obce, starousedlíci vs. noví obyvatelé z pohledu NIMBY
efektu)
GREENWASHING - Jak ho poznat a jak se proti němu bránit? (definice greenwashingu a způsoby jeho
použití, obrana a schopnost argumentace, příklady greenwashingu)

Detailní program
konfernece

Přednášející

Registrační poplatky

On-line registrace

Radim Perlín

Vít Řezáč

Ivana Bursíková

Katedra sociální geografie a

místopředseda Asociace pro

ředitelka

regionálního rozvoje,

urbanismus a územní

AGORA Central Europe

Univerzita Kalova

plánování ČR

Jan Čižinský

Vladimír Kočí

Jiří Remr

starosta

děkan Fakulty technologie

Institut evaluací a sociálních

Městská část Praha 7

ochrany prostředí, VŠCHT

analýz

Toto je obchodní sdělení. Pokud si nepřejete od nás dostávat další oznámení, informujte nás prosím o této skutečnosti
odesláním e-mailu s textem "Neposílat" v předmětu zprávy na adresu unsubscribe@bids.cz. Děkujeme.
Tento email byl zaslán majiteli e-mailové schránky: patockova.petra@email.cz
©2016 B.I.D services s.r.o., Všechna práva vyhrazena

Plnohodnotná odpověďRychlá odpověď

Odeslat

