Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 2/2012
konaného dne 24. 4. 2012
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

6. Ivo Rohovský

2. Jaroslav Bártl

7. Miloš Musil

3. Jiří Svoboda

8. Zdeněk Štefl

4. Pavel Hájek (předseda)

9. Jaroslav Poborský

5. Stanislav Šíp
Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

3. Jan Joneš (tajemník)

2. Lubomír Pisk
Hosté:
1. Zdeněk Ryšavý (člen rady kraje)
2. Michal Bratršovský (Zemědělský svaz ČR, KIS Vysočina)
3. Petr Bureš (OLVHZ)
4. Jitka Merunková (OLVHZ)
5. Rostislav Habán (OŽP)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina;
3. Řešení problematiky ochrany ovzduší 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 7 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jitka Merunková podala informace z oblasti zemědělství v Kraji Vysočina, za 1. čtvrtletí letošního
roku:
- proběhla setkání se zástupci neziskového sektoru;
- uskutečnily se odborné semináře k včelařské problematice, půdoochranným
technologiím a seminář Agrární komory ČR – Reforma společné zemědělské politiky po
roce 2014;
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-

byla vyhlášena výzva Zemědělské akce č. 6/2012 – doručeno 26 žádostí, smlouvy
uzavřeny na 950 tis. Kč, pro 24 žadatelů;
proběhlo setkání se zástupci Jihomoravského kraje – byla řešena problematika záboru
zemědělské půdy v okolí velkých měst;
uskutečnila se výstava ke světovému dni vody – letos na téma voda a bezpečnost
potravin;
do 17. 5. 2012 je možno zasílat přihlášky do dalšího ročníku soutěže Regionální
potravina;
27. 4. 2012 proběhne v Novém Městě na Moravě za účasti hejtmana Kraje Vysočina
kulatý stůl s Okresní agrární komorou Žďár nad Sázavou;
finanční příspěvky na hospodaření v lesích – v roce 2011 bylo vyplaceno zhruba
26 mil. Kč, žádosti, které byly doručeny po 5. 10. 2011 byly vyplaceny z rozpočtu
letošního roku;
v současné době probíhá připomínkové řízení k Programu rozvoje venkova.

V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Jaroslav Bártl a Miloš Musil.
Jitka Merunková dále pohovořila o procesu notifikace lesního hospodářství v Kraji Vysočina.
V současné době jsou v platnosti notifikované zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro období
2007 – 2013. Podle těchto zásad je každým rokem proplacena z rozpočtu kraje částka zhruba
25 mil. Kč. Nyní je třeba připravit a notifikovat zásady, které budou platné v dalším plánovacím
období EU, tedy pro roky 2014 – 2020. Vzhledem k tomu, že notifikační proces může trvat až 18
měsíců, je třeba zahájit tento proces již nyní, aby bylo možné poskytovat příspěvky na
hospodaření v lesích i po roce 2013.
Členové komise se shodli, že předložené zásady zastupitelstva kraje pro období 2007 – 2013
č. 06/06 není třeba měnit a mohou být použity i pro další plánovací období. Bylo by ale potřeba
valorizovat uvedené částky.
Jiří Uchytil požádal o podporu při jednání ohledně stabilizace ceny mléka.
V následné diskusi byla řešena problematika tzv. zelené nafty, Školního statku Humpolec
a kulatých stolů na téma zemědělství a školství, které se v červnu uskuteční ve spolupráci se
Zemědělským svazem ČR a na nichž bude projednávána mimo jiné možnost praxe studentů
v zemědělských podnicích.
Michal Bratršovský požádal, aby pracovníci krajského úřadu v rámci připomínkového řízení
požádali ministerstvo zemědělství o specifikaci „půdy v klidu“.
Usnesení 005/02/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z oblasti zemědělství.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 006/02/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o procesu notifikace v oblasti lesního hospodářství a
doporučuje
radě kraje notifikovat Zásady v oblasti lesního hospodářství.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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3. Řešení problematiky ochrany ovzduší v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Rostislav Habán okomentoval podkladový materiál, který obsahuje tyto informace:
- aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina;
- problematika měření kvality ovzduší;
- informace o projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina.
Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší v Kraji Vysočina – jedná se dokument, který
byl zpracován a schválen v roce 2003 a následně v letech 2006 a 2009 aktualizován.
Aktualizace je povinná ze zákona, a to do 30. 6. 2012. Zpracování aktualizace probíhá
v minimální verzi. V návrhu nového zákona má již povinnost zpracovávat krajské Programy ke
zlepšení kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s příslušnými
krajskými úřady a vydávat je formou opatření obecné povahy.
Problematika měření kvality ovzduší – ze zpracovaných dokumentů vyplývá, že Kraj Vysočina je
jedním z nejčistších regionů České republiky. Hlavním zdrojem znečištění jsou lokální topeniště
a doprava. Na území Kraje Vysočina je v současnosti sedm lokalit měření kvality ovzduší ve
správě Českého hydrometeorologického ústavu a 3 stanice ve správě Zdravotního ústavu.
Od roku 2008 probíhá na území Kraje Vysočina monitoring perzistentních organických
polutantů, který zajišťuje Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí na území měst Třebíč,
Jihlava, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. Studie neprokázala na sledovaných lokalitách zásadní
problémy.
V návaznosti na realizovanou studii „Vyhodnocení kvality průmyslové zóny města Jihlavy
a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ je prováděno od roku 2010 měření znečištění ovzduší
na stanici umístěné v areálu společnosti Automotive Lighting v průmyslové zóně Jihlava.
Informace o projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina – Kraj Vysočina vypsal
v roce 2011 veřejnou zakázku, v rámci které by chtěl získat data o plošném znečištění ovzduší
s ohledem na dopad průmyslového znečištění, vliv dopravy a lokálních topenišť. Systém bude
plně financován Krajem Vysočina a měl by poskytovat veřejnosti aktuální informace o stavu
ovzduší ve vybraných 24 lokalitách. Samotné měření by mělo začít v roce 2012 a probíhat by
mělo 5 let. Vzhledem k tomu, že v roce 2011 nebyla v rámci vypsané veřejné zakázky doručena
žádná nabídka, bude připravena veřejná zakázka k novému vyhlášení.
V rámci tohoto bodu proběhla také diskuse týkající se uvažované spalovny odpadů v Jihlavě.
Usnesení 007/02/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z oblasti ochrany ovzduší v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 5. června 2012, od 15.00 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
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 26. 4. 2012
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