ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

KRAJSKÉHO ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Krajský úřad jako jeden z orgánů Moravskoslezského kraje je prosperující institucí veřejné
správy, která nejen profesionálně vykonává úkoly stanovené zákonem č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jinými zákony, ale svou efektivní
odbornou prací rovněž usiluje o všestranný rozvoj kraje i o neustálé zvyšování kvality života
jeho občanů.
Krajský úřad i v dalším období hodlá pokračovat v kvalitním strategickém rozvoji a řízení.
V roce 2014 byla vedením krajského úřadu přijata Strategie Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje do roku 2020. Tato strategie jednoznačně definuje dlouhodobé
směry a hodnoty jeho rozvoje, tedy řízení a realizaci kroků, které ovlivňují jeho činnost
v delším časovém horizontu ve vzájemné provázanosti. Tyto směry jsou rozpracovány do
strategických cílů, kterých chce dosáhnout v období do roku 2020. Důležitou součástí
strategie je také vytváření pozitivního image krajského úřadu, mimo jiné také v oblasti
udržitelného rozvoje.
Od roku 2010 realizuje Moravskoslezský kraj aktivity spojené s místní Agendou 21 (dále jen
„MA21“) a dosáhl v ní, jako druhý kraj v České republice, opakovaně úrovně kategorie C –
středně pokročilý. V roce 2013 se stal členem Národní sítě Zdravých měst ČR, která je
zastřešující organizací v procesu implementace principů MA21. V rámci projektu Zdravý
Moravskoslezský kraj jsou uplatňovány zásady udržitelného rozvoje a aktivního zapojování
veřejnosti do věcí veřejných.
V oblasti životního prostředí se krajský úřad chce nadále soustředit na zkvalitňování
a zlepšování všech činností v rámci zavedeného systému EMAS, zejména pak dále vylepšovat
svůj environmentální profil, což v praxi znamená i nadále snižovat negativní dopady své
činnosti na životní prostředí prostřednictvím klíčových přímých environmentálních aspektů,
jako je např. spotřeba tepla, vody, papíru, produkce odpadů a dalších, ale i nepřímých
environmentálních aspektů. Jedná se zejména o vlivy spojené se správním rozhodováním,
s kontrolní činností, s podporou legislativní iniciativy kraje, a to vše s účinným působením na
zvyšování environmentálního povědomí veřejnosti i vlastních zaměstnanců úřadu.
Cílem environmentálních aktivit Moravskoslezského kraje a jeho krajského úřadu je nejen
vytvořit vhodné podmínky pro další zvyšování kvality života občanů v kraji s důrazem na
zachování udržitelného rozvoje, ale také v neposlední řadě být příkladem dobré praxe pro
ostatní municipality, odbornou i laickou veřejnost.
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