Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 1/2012
konaného dne 21. 2. 2012
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

6. Pavel Hájek (předseda)

2. Jaroslav Bártl

7. Miloš Musil

3. František Kučera

8. Zdeněk Štefl

4. Lubomír Pisk

9. Jaroslav Poborský

5. Jiří Svoboda

10. Jan Joneš (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Stanislav Šíp

2. Ivo Rohovský

Hosté:
1. Josef Matějek (člen rady kraje)
2. Zdeněk Ryšavý (člen rady kraje)
3. Jaroslav Mikyna (OLVHZ)
4. Eva Navrátilová (OŽP)
5. Pavla Bendová (OŽP)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení problematiky odpadového hospodářství v Kraji Vysočina:
-

integrovaný systém nakládání s odpady;

-

projekty spolupráce s Ekokomem a Asekolem;

3. Řešení problematiky vodního hospodářství v Kraji Vysočina;
4. Diskuse a různé;
5. Závěr.
1. Zahájení
Pavel Hájek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
zasedání – ten byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Řešení problematiky odpadového hospodářství v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Ing. Pavla Bendová prezentovala informace o Integrovaném systému nakládání s odpady Kraje
Vysočina (ISNOV). V prezentaci shrnula historii smlouvy o spolupráci o ISNOV, kde smlouvu
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uzavřela města kraje, postupně se přidala ke smlouvě další města, městyse a obce, takže nyní
spolupracuje již 61 subjektů (včetně kraje).
Dále shrnula problematiku neplnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina s tím, že
smlouva o spolupráci o ISNOV vznikla právě za účelem hledání cest k naplnění cílů plánu
odpadového hospodářství. K hledání cesty bylo zadáno v rámci smlouvy o spolupráci
zpracování Dokumentace ISNOV (texty jsou v přílohách podkladových materiálů). Dokumentace
ISNOV řeší předcházení vzniku odpadů, materiálové využití odpadů, řešení biologicky
rozložitelných odpadů, řešení zbytkového směsného komunálního odpadu. K řešení zbytkového
směsného komunálního odpadu hodnotí Dokumentace ISNOV více variant a doporučuje
variantu výstavby zařízení na energetické využití odpadů.
Výstavba zařízení pro energetické využití odpadů je pro Integrovaný systém nakládání s odpady
v Kraji Vysočina klíčová a je nepochybné, že realizace vybrané varianty přinese jeho
dlouhodobou stabilitu a také environmentálně, legislativně, ekonomicky i sociálně únosnou
alternativu současného způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem. Proto je pro
úspěšné fungování celého ISNOV důležité nastartovat další opatření a kroky vedoucí právě k
realizaci tohoto projektu a je důležité ve všech částech projektu pokračovat.
Závěrem nastínila, jaké další kroky dle smlouvy o spolupráci o ISNOV považuje odbor životního
prostředí za potřebné. Pokračováním prací na projektu ISNOV bude zejména:
1. Environmentální osvěta a práce s širokou laickou i odbornou veřejností – informační kampaň
zaměřená na předcházení vzniku odpadů, třídění využitelných složek odpadů, včetně
biologicky rozložitelných a jejich materiálové využití a energetické využití odpadů.
Poskytování informací a podkladů představitelům samospráv měst, městysů a obcí,
představitelům samosprávy kraje tak, aby měli dostatek informací pro rozhodování
v samostatné působnosti apod. Ve smlouvě o spolupráci obsaženo v čl. IV písm. d) komunikační kampaň.
2. Specifikace (popřípadě zřízení nové) právnické osoby, která bude řešitelem, investorem a
provozovatelem zařízení na energetické využití odpadů, případně celého integrovaného
systému nebo jeho chybějících částí (dále též „subjekt ISNOV“). Potřeba řešit uvedený
problém vyplývá z dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočina - Směrná
část, kapitola 6.5 Doporučení dalšího postupu. Ve smlouvě o spolupráci obsaženo v čl. IV
písm. c) – implementace doporučení pro realizaci aktivit projektu.
3. Dokumenty potřebné k realizaci, jako například studie proveditelnosti, posouzení EIA,
zpracování žádosti o podporu do operačního programu atd. Tyto dokumenty jsou předmětem
smlouvy o spolupráci již jen částečně a půjde je přesněji specifikovat a zpracovat až bude
vyřešena organizační stránka dalšího postupu (specifikovaný/zřízený subjekt ISNOV dle
předchozího bodu). Některé dokumenty lze zadat ke zpracování již nyní (např. podklady pro
podrobné hodnocení lokalit vhodných pro umístění jednotlivých nových zařízení). Většinou
pak bude vhodnější, pokud další dokumenty potřebné k realizaci bude řešit již samostatný
subjekt ISNOV.
Ing. Pavel Hájek shrnul problematiku nakládání s odpady od minulosti, kdy se na kraj obracely
subjekty v kraji s žádostí, aby se kraj ujal koordinace řešení odpadové problematiky. Při Kraji
Vysočina pracovaly pracovní skupiny, které doporučily spolupráci obcí a to vedlo ke vzniku
smlouvě o spolupráci o ISNOV. Dále upozornil na názory občanských sdružení. Konstatoval, že
energetické využití odpadů je aktuálně jediná reálná cesta.
Usnesení 001/01/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
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Dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) – analytická,
návrhová a směrná část a
doporučuje
radě kraje
- uložit radnímu pro oblast životního prostředí a odboru životního prostředí provádět úkony
vedoucí k naplnění smlouvy o spolupráci, k implementaci doporučení pro realizaci aktivit
projektu a k realizaci projektu ISNOV dle Dokumentace Integrovaný systém nakládání
s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) – analytická, návrhová a směrná část,
-

doporučit zastupitelstvu kraje vzít Dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v
Kraji Vysočina (ISNOV) – analytická, návrhová a směrná část na vědomí a vyjádřit souhlas
s pokračováním prací na projektu ISNOV dle Dokumentace Integrovaný systém nakládání
s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) – analytická, návrhová a směrná část.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2011
Ing. Jan Joneš stručně okomentoval podkladový materiál. Plán odpadového hospodářství (POH)
v závazné části stanovuje 35 strategických cílů a dále určuje zásady pro vytváření jednotné
a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Podle vyhodnocení v roce 2010 bylo z 35 cílů
splněno 15 cílů bez výhrad, 3 s výhradami a ve čtyřech případech se cíl splnit nepodařilo.
Třináct cílů nebylo hodnoceno, jelikož na úrovni kraje není dostatek informací pro jejich přesné
vyhodnocení. Jedná se především o údaje o zpětném odběru vybraných výrobků. Problematické
oblasti POH popisuje příloha, která též obsahuje způsob řešení problematických oblastí při
nakládání s komunálními odpady prostřednictvím Integrovaného systému nakládání s odpady
v Kraji Vysočina (ISNOV), který byl řešen předchozím usnesením.
Usnesení 002/01/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2010
a informaci o projednání materiálu v Radě Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Projekty spolupráce s Ekokomem a Asekolem
Ing. Eva Navrátilová doplnila informace o projektech spolupráce s kolektivními systémy
Ekokomem, Elektrowinem a Asekolem. Spolupráce je zaměřena jak na komunikační kampaň,
tak na dovybavení obcí o sběrná zařízení. Do rady kraje jsou předkládány dodatky smluv
o spolupráci pro letošní rok. Ing. Pavel Hájek doplnil informace o spolupráci s uvedenými
kolektivními systémy, shrnul historii a formy spolupráce a vyzvedl jejich význam.
Grantový program Fondu Vysočiny Bioodpady 2012
Ing. Eva Navrátilová zdůraznila, že předkládaný grantový program je praktickou realizaci ISNOV.
Návrh grantového programu byl zaslán v příloze. Oproti příloze nyní předpokládáme dřívější
předložení do zastupitelstva (do březnového) a dřívější spuštění programu.
Usnesení 003/01/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje vzít předkládaný grantový program Bioodpady 2012 na vědomí a doporučit jej
zastupitelstvu kraje k vyhlášení.
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Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Řešení problematiky vodního hospodářství v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Mgr. Jaroslav Mikyna předložil upravený podkladový materiál a okomentoval ho. Popsal aktuální
problematiku plánů oblastí povodí, Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
(PRVKUK). Stručně zmínil problematiku digitálního povodňového plánu kraje a podal informaci o
zásobách vody ve sněhu na území kraje s tím, že aktuálně nelze vyloučit omezené lokální
povodně při tání sněhu.
Podrobně se věnoval problematice dotací do vodního hospodářství zejména do řešení odvádění
a čištění odpadních vod v obcích. Úpravy podkladového materiálu byly navrženy na jednání
hodnotícího výboru pro posouzení žádostí o poskytnutí dotací kraje na drobné vodohospodářské
ekologické akce (DVEA) s tím, že byl doplněn návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly
Zemědělství, spočívající ve snížení § 2310 Pitná voda o 7 mil. Kč a současném zvýšení § 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 7 mil. Kč, protože v letošním roce
nedojde ke spolufinancování staveb v rámci uvedeného programu MZe krajem.
V rámci diskuze upřesnil, že žádostí ve vodním hospodářství a zpracovaných projektových
dokumentací jsou v kraji desítky. Za rok 2011 činil objem požadavků obcí a jejich svazků okolo
1 miliardy Kč, MZe „pustilo“ do dalšího hodnocení žádosti o objemu nákladů cca 0,5 mld. Kč.
Kraj žádosti vyhodnotil a doplnil spoluúčast na financování prioritních akcí ve výši 7 mil. Kč.
Upozornil na velké množství projektů bez zajištění financování.
Pan radní Ing. Josef Matějek doplnil informace o ochraně vod v projektech na čistou Želivku,
čistou Brněnskou přehradu (Čisté povodí Svratky), čistou Vranovskou přehradu (povodí Dyje),
které se dotýkají území Kraje Vysočina. Zmínil problematiku povodí Dalešické přehrady, kde je
třeba zajistit zlepšení kvality povrchové vody, na kterém je závislý projekt rozšíření 5. bloku
Elektrárny Dukovany. Všechny uvedené projekty jsou náročné na financování a tyto nároky
porostou.
Zmínil problematiku čištění odpadních vod v malých obcích, kde je třeba hledat efektivnější
řešení (méně technicky náročná řešení).
Zaměřil pozornost na plošné znečišťování vod, půdoochranná opatření. Zmínil přeshraniční
projekt (Rakousko, JMK, JČK, Vysočina), projekt administrovaný agenturou ZERA (příliš
teoreticky zaměřený). Kraj pro letošní rok zvolil přípravu vlastního projektu polních pokusů ve
spolupráci se zemědělskou školou (Humpolec). Polní pokusy by měly hledat (ověřovat) cesty
půdoochranných technologií, které jsou nutné k zajištění budoucnosti zemědělského
hospodaření na Vysočině i s ohledem na ochranu vod.
Členové komise upozornili na další nezbytné aspekty, jejichž řešení není uspokojivé (zajištění
vododržnosti půdy dodáváním organického hnojení, vápnění atd.).
Pan radní Ing. Josef Matějek navrhl doplnit návrh usnesení komise o podporu projektu
půdoochranných opatření.
Usnesení 004/01/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Kraje Vysočina v oblasti vodního hospodářství,
doporučuje
radě kraje podporovat poskytování dotací v oblasti vodního hospodářství i v následujících letech,
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení
kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku
7 mil. Kč při současném snížení kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda o částku 7 mil. Kč,
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bere na vědomí
informaci o projektu přeshraniční spolupráce na půdoochranných opatřeních a
doporučuje
pokračování v projektu půdoochranných opatření.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 24. dubna 2012, od 14.00 hodin.
5. 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
Zpracoval a zapsal Jan Joneš dne 23. 2. 2012
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