Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 3/2009
konaného dne 23. 6. 2009
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

6. Ivo Rohovský

2. František Kučera

7. Miloš Musil

3. Lubomír Pisk

8. Zdeněk Štefl

4. Jiří Svoboda

9. Jan Joneš (tajemník)

5. Pavel Hájek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Jaroslav Bártl

3. Jaroslav Poborský

2. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Zdeněk Ryšavý (člen rady kraje)
2. Rostislav Habán (OŽP)
3. Jiří Kos (Krajská hygienická stanice Vysočina)
4. Robert Skeřil (ČHMÚ)
5. Zdeněk Elfenbein (ČHMÚ)
6. Michal Diviš (KRONOSPAN CR)
7. Jan Rudolf (KRONOSPAN CR)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení problematiky ochrany ovzduší v kraji Vysočina:
• významný zdroj firma KRONOSPAN CR:
a. přivítání členů komise a představitelů samosprávy kraje a krajského úřadu Ing.
Janem Rudolfem, jednatelem společnosti,
b. představení firmy KRONOSPAN CR a standardů ochrany životního prostředí v
podniku, Ing. Michal Diviš, interní auditor pro životní prostředí, KRONOSPAN CR,
spol. s r.o.,
c. prohlídka realizovaných opatření;
• odborná studie: „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z
něho vyplývajících zdravotních rizik“,
• aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina
3. Různé;
4. Závěr.
1. Zahájení
Pavel Hájek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Poděkoval
zástupcům firmy KRONOSPAN ČR za možnost konání komise v sídle jejich společnosti. Dle
počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
zasedání – ten byl 8 hlasy schválen.
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K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Řešení problematiky ochrany ovzduší v kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
2.a Přivítání členů komise a představitelů samosprávy kraje a krajského úřadu Ing. Janem
Rudolfem, jednatelem společnosti
Jan Rudolf, jednatel společnosti KRONOSPAN ČR, přivítal členy komise v prostorách firmy.
Poděkoval za projevený zájem o společnost a za spolupráci s krajem Vysočina. Sdělil, že
členové komise budou seznámeni se zrealizovanými projekty a investičními projekty v rámci
zlepšení životního prostředí.
2.b Představení firmy KRONOSPAN CR a standardů ochrany životního prostředí v
podniku, Ing. Michal Diviš, interní auditor pro životní prostředí, KRONOSPAN CR, spol. s
r.o.
Michal Diviš seznámil členy komise s programem, který je pro ně připraven. Následně formou
prezentace představil firmu KRONOSPAN ČR.
Prezentace se týkala těchto oblastí:
- výroba OSB desek;
- investiční akce KRONOSPANU v letech 2007 – 2009 se zaměřením na ochranu ovzduší;
- současnost (roční obrat, produkce);
- zaměstnanost;
- KRONOSPAN a hospodářská krize;
- ochrana životního prostředí.
Odborná studie: „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho
vyplývajících zdravotních rizik“
Jan Joneš představil hosty - Jiří Kos z Krajské hygienické stanice Vysočina, Rostislav Habán
z odboru životního prostředí krajského úřadu, Robert Skeřil a Zdeněk Elfenbein z Českého
hydrometeorologického ústavu, kteří okomentovali jednotlivé části odborné studie.
Robert Skeřil sdělil, že nejvýhodnější nabídku na vypracování studie předložilo sdružení
uchazečů ČHMÚ a Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. Předmětná studie se skládá z několika
částí, které přebírá odborná skupina složená ze zástupců kraje Vysočina, Statutárního města
Jihlavy, Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a občanského sdružení Arnika. V současné
době jsou zpracovány tři kapitoly, do konce září by měla být dokončena celá studie. První část
se zabývá emisní charakteristikou zájmového území, druhá část imisní charakteristikou a třetí
část monitoringem imisí a pachové zátěže zájmového území.
Následně formou prezentace podrobně okomentoval jednotlivé části studie.
Jan Joneš požádal Jiřího Kose, který byl autorem myšlenky k vypracování studie o stručné
zhodnocení dosavadního vývoje.
Jiří Kos uvedl, že záměrem bylo zjistit kvalitu ovzduší celé průmyslové zóny města Jihlavy,
vyčíslit jednotlivé znečišťovatele a zjistit, kolik nových provozů je průmyslová zóna schopna
pojmout. Studie prozatím plní svůj účel, po odborné stránce je dobře pojata. Studie je svým
rozsahem čtvrtou největší v ČR a měla by napomoci také při plánování územního rozvoje.
Zdeněk Elfenbein informoval, že ČHMÚ 9 let měří kvalitu ovzduší stacionární měřící stanicí,
která je umístěna na Demlově ulici v Jihlavě. Nyní v rámci provádění studie byly umístěny
dočasně dvě měřící stanice, jedna ve Velkém Beranově, jedna v lokalitě u firmy Bosch. V rámci
komplexnějšího sledování kvality ovzduší doporučil alespoň jednu z těchto měřících stanic
ponechat. Provoz by si vyžádal 300 – 400 tis. Kč za rok a na financování by se podílel kraj
Vysočina společně se statutárním městem Jihlava.
Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina
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Jan Joneš sdělil, že je stanovena povinnost aktualizovat programy ke zlepšení kvality ovzduší
v tříletých intervalech. Požadovanou aktualizaci programu v současné době zpracovává Český
hydrometeorologický ústav, pobočka Brno.
Usnesení 008/03/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o realizaci odborné studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města
Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ a
doporučuje
radě kraje uvolnit potřebné finanční prostředky na provoz stacionární měřící stanice
zabezpečující kontinuální monitoring kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy a
doporučuje
radě kraje nechat zpracovat komplexní studie týkající se vyhodnocení kvality ovzduší dalších
měst kraje Vysočina s ohledem na umístění významných zdrojů znečišťování ovzduší.
Podmínkou realizace těchto studií by měl být finanční podíl příslušných obcí minimálně 25%
z celkové ceny studie.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).
Usnesení 009/03/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2.c Prohlídka realizovaných opatření
Proběhla prohlídka nových technologiích firmy KRONOSPAN zaměřených na ochranu životního
prostředí (filtr UTWS a kontinuální lis) s odborným výkladem Ing. Michala Diviše.
3. Různé
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

4. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a ukončil zasedání.

Pavel Hájek v. r.
předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 24. 6. 2009
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