PURPLE
Konference členů sítě PURPLE
Ve dnech 26. – 27. 5. 2010 se zúčastnil radní RNDr. Miloš Šifalda konference a generálního
shromáždění sítě PURPLE v Scheveningen (Nizozemské království).
Členství v síti PUPLE (platforma periurbánních evropských regionů) nabídla
Jihomoravskému kraji provincie Utrecht. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na podzim
roku 2009 schválilo zapojení Jihomoravského kraje do sítě PURPLE se statusem pozorovatele
s tím, že po roce by mělo být přijato konečné stanovisko o zapojení Jihomoravského kraje do
sítě PURPLE (zapojení Jihomoravského kraje do sítě PURPLE bylo pak schváleno
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 16. 9. 2010).
Konference v Scheveningen byla zaměřena na téma „Podpora biodiverzity a udržitelného
vodního managementu v periurbánních regionech, nová společná zemědělská politika tváří
tvář novým výzvám“.
V rámci návštěvy periurbánních oblastí v terénu byly navštíveny následující lokality:
- návštěva provincie Noord-Holland, Haarlem – jednání generálního shromáždění sítě
PURPLE v sídle úřadu provincie
- návštěva oblasti provincie Utrecht – Fort Nieuwersluis – historická obranná pevnost
rekonstruovaná k účelům aktivit směřujících k ochraně přírody a místní turistice
- návštěva oblasti Green Heart – čerpací stanice Winkel a hráze s vodním tokem
v tělese. Lokalita v příměstské aglomeraci Amsterdamu, kde je část zemědělsky
využívané půdy oddělena hrází od části s funkcí ochrany přírody.
Valná hromada sítě PURPLE
Dne 11. 10. 2010 v belgických Bruggách podepsal člen Rady Jihomoravského kraje pro
územní plánování Mgr. David Macek, M. A., na Valné hromadě sítě PURPLE prohlášení
o přistoupení Jihomoravského kraje k této evropské síti periurbánních regionů.
Síť PURPLE sdružuje 15 regionů z Evropské unie a zaměřuje se na sdílení zkušeností a
prosazování společného řešení na evropské úrovni v oblasti územního plánování, zemědělství,
rozvoje metropolitních oblastí a životního prostředí. Jihomoravský kraj je prvním českým
členem a druhým z nových členských zemí EU.
Na jednání Valné hromady navázala dvoudenní konference na téma “Rozvoj volného prostoru
v periurbánních regionech a cena “zelených” investic (se specifickým zaměřením na
biodiverzitu)”.

