Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného dne 5. 6. 2012
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

5. Miloš Musil

2. Jaroslav Bártl

6. Jaroslav Poborský

3. Lubomír Pisk

7. Jan Joneš (tajemník)

4. Jiří Svoboda
Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

4. Ivo Rohovský

2. Pavel Hájek (předseda)

5. Zdeněk Štefl

3. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Petr Bureš (OLVHZ)
2. Olga Kameníková (OLVHZ)
3. Roman Slouka (OŽP)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení problematiky ochrany přírody a krajiny;
3. Diskuse a různé;
4. Závěr.
1. Zahájení
Jiří Uchytil, místopředseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
zasedání – ten byl 6 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Řešení problematiky ochrany přírody a krajiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Joneš okomentoval podkladový materiál, který se týká především implementace soustavy
Natura 2000. Kraj Vysočina plánuje v přenesené působnosti v projektech na implementaci řešit
pouze ta opatření, která ze zákona o ochraně přírody a krajiny učinit musí. Náklady budou
z 90 % hrazeny z evropských dotací a z 10 % ze Státního fondu životního prostředí. Z krajského
rozpočtu bude uhrazen pouze případný nárůst DPH. Implementace Natury 2000 bude řešena
šesti projekty a postupnými kroky rozloženými v čase.
Vzhledem k tomu, že situace kolem Natury 2000 a její implementace je velmi nepřehledná,
navrhuje odbor životního prostředí zpracování Strategie zvláštní územní ochrany. Ta bude řešit
problematiku přírodních památek a přírodních rezervací. Strategie bude zpracována s cílem
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prezentovat možná očekávání a souvislosti spojené se zvláštní územní ochranou. Strategie
shrne aktuální dostupné informace a bude obsahovat výhled do roku 2025.
Jan Joneš dále informoval o konci zvláštní druhové ochrany kormorána velkého. Návrh vyhlášky
je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení. Zařazení kormorána velkého mezi
zvláště chráněné druhy odráželo stav jeho populace v období 80. a 90. let 20. století, kdy se
tento druh na našem území vyskytoval pouze při jarním a podzimním průtahu. Od druhé
poloviny 20. století však začala populace kormorána velkého výrazně narůstat. Kormorán velký
způsobuje škody zejména rybářským spolkům. Úhradu těchto škod vyčíslil Kraj Vysočina v roce
2010 na 2 mil. Kč, v roce 2011 na 1,3 mil. Kč.
Následně proběhla diskuse členů, zejména na téma výměry zvláště chráněných území
a informování vlastníků, že jsou jejich pozemky součástí evropsky významné lokality.
Usnesení 008/03/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace k aktuální problematice ochrany přírody v Kraji Vysočina a
doporučuje
radě kraje uložit odboru životního prostředí zpracování Strategie zvláštní územní ochrany Kraje
Vysočina.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Diskuse a různé
Olga Kameníková podala informaci o pilotním projektu zaměřeném na půdoochranné
technologie, který se uskutečňuje na Školním statku Humpolec. Jedná se o setí kukuřice do žita.
Projekt je realizován v rámci spolupráce Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem a Jihočeským
a Jihomoravským krajem.
Dále uvedla, že dne 25. 8. 2012 budou na Šiklově mlýně vyhlášeny oficiální výsledky soutěže
Regionální potravina.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 11. září 2012, od 14.00 hodin.
4. Závěr
Závěrem místopředseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a ukončil
zasedání.

Jiří Uchytil v. r.
místopředseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 6. 6. 2012
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