Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 3/2013
konaného dne 28. 5. 2013
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

7. Jiří Pykal

2. František Kučera

8. Jaroslav Poborský

3. Jiří Svoboda

9. Luboš Rudišar

4. Karel Moravec

10. Martin Malina

5. Ivo Rohovský (předseda)

11. Petr Bureš (tajemník)

6. Vladimír Mareček
Nepřítomni (omluveni):
1. Josef Matějek

3. Jan Vítek

2. Jaroslav Kolařík
Hosté:
1. Jan Joneš (OŽP)
2. Václav Hlaváč (AOPK ČR)
3. Dana Vacková (OŽP)
4. Roman Slouka (OŽP)
5. Eva Navrátilová (OŽP)
6. Olga Kameníková (OLVHZ)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení ochrany přírody a krajiny se zaměřením na podporu provozu stanice ochrany
fauny (Stanice Pavlov, o.p.s.);
3. Informace o přírodních parcích v Kraji Vysočina;
4. Informace o Integrovaném systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV);
5. Diskuse a různé;
6. Závěr.
1. Zahájení
Ivo Rohovský, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Poděkoval
za možnost uspořádat zasedání komise v sídle Stanice Pavlov. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl 10
hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Ivo Rohovský informoval o změně na pozici tajemníka komise, s účinností od 29. 4. 2013
nahradil ve funkci Jana Joneše, Petr Bureš, vedoucí Odboru lesního a vodního hospodářství
a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
2. Řešení ochrany přírody a krajiny se zaměřením na podporu provozu stanice ochrany
fauny (Stanice Pavlov, o.p.s.)
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Zbyšek Karafiát, ředitel Stanice Pavlov, a Václav Hlaváč, zástupce Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), provedli členy komise záchrannou stanicí.
Václav Hlaváč seznámil přítomné s historií stanice od jejího vzniku na přelomu 80. a 90. let
minulého století. Stanice vznikla jako státní zařízení AOPK ČR. Před čtyřmi lety ministerstvo
životního prostředí a vedení AOPK ČR rozhodlo o transformaci stanice na neziskovou
organizaci. Kraj Vysočina finančně podpořil rekonstrukci zázemí stanice i její provoz.
Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se neobejde bez
provozních dotací. Část prostředků potřebných pro provoz získává stanice každoročně z
prostředků ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a prostřednictvím členství v
Národní síti záchranných stanic), od Lesů České republiky, s. p. a menší částky od jednotlivých
obcí a ze sbírek a darů od jednotlivců. Další příjmy získává za zpracovávání posudků, za
vstupné na komentované prohlídky záchranné stanice a za programy pro školy a také za
propagaci sponzorů, prodej fotografií zvířat, pohlednic a podobně. Chybějící část prostředků v
předchozích letech poskytoval Kraj Vysočina.
Nezanedbatelnou součástí činnosti stanice je také ekologická výchova a osvěta.
Jiří Pykal vznesl dotaz na spádovost stanice. Zbyšek Karafiát odpověděl, že se jedná o celé
území Kraje Vysočina.
Členové komise z vlastní zkušenosti potvrdili návštěvnost a využití stanice a doporučili její
podporu Krajem Vysočina.
Na základě dotazu Václav Hlaváč uvedl, že v České republice je celkem 28 záchranných stanic
pro ohrožené živočichy. Záchrannou stanicí v Pavlově projde každý rok zhruba 300 zvířat,
z nichž polovina je vrácena zpět do přírody.
Dana Vacková doplnila, že v Kraji Vysočina působí ještě jedna záchranná stanice v Telči, která
ale působí spíše jako „sběrné místo“ a zvířata jsou odsud následně předávána do Stanice
Pavlov. V České republice jsou další tři velké stanice působící na úrovni Stanice Pavlov,
konkrétně ve Vlašimi, Bartošovicích a Hluboké.
V následné diskusi byla řešena plánovaná rekonstrukce vily, která je nyní ve vlastnictví státu,
a její transformace na stanici EVVO.
Řešena byla také částka poskytovaná Krajem Vysočina na zajištění provozu Stanice Pavlov.
Původně poskytovaná částka 1,6 mil. Kč se mírně snižuje, v letošním roce byla poskytnuta
podpora ve výši 1,45 mil. Kč.
Usnesení 009/03/2013/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Stanice Pavlov o. p. s. a
doporučuje
radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 350 000
Kč na zajištění provozu stanice v r. 2014.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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3. Informace o přírodních parcích v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Ivo Rohovský uvedl, že problematika vyhlášení přírodního parku Javořická vrchovina již byla
několikrát předložena radě kraje. Mělo by dojít ke konsenzu všech místních samospráv
s vyhlášením přírodního parku. Krajská samospráva by při řešení měla respektovat názory
místních samospráv. Z podkladových materiálů vyplývá, že část obcí s vyhlášením přírodních
parků nesouhlasí.
Jan Joneš podal obecnou informaci o všech přírodních parcích v Kraji Vysočina. Z návrhů změn
je třeba se věnovat zejména těm přírodním parkům, které byly vyhlášeny původně jako oblasti
klidu a přírodními parky byly prohlášeny společnými ustanoveními zákona o ochraně přírody
a krajiny v roce 1992. Takto ustanovené přírodní parky jsou platné a účinné, avšak nevyhovují
plně definicím přírodních parků a potřebám ochrany krajinného rázu. V Kraji Vysočina se jedná
o Balinské údolí, Třebíčsko, Střední Pojihlaví a Čeřínek.
Roman Slouka dodal, že většina dotazů ze zastupitelstev obcí směřovala k tomu, jaká omezení
na území přírodního parku budou. Oproti základním povinnostem stanovených v zákoně však
žádná další omezení nepřibydou. Po odborné stránce se jedná o území cenné a na vyhlášení
přírodního parku je pohlíženo jako na rozvojový prvek, např. pro rozvoj cestovního ruchu.
Jiří Pykal doplnil informace z činnosti Občanského sdružení Javořice, jehož je členem, a které
také projednávalo návrh přírodního parku Javořická vrchovina s obcemi.
Následně bylo zejména diskutováno, zda nehrozí nebezpeční aplikace přísnějších omezení
v souvislosti s vyhlášením přírodního parku nebo zda se změnou legislativy nezpřísní podmínky.
Jan Joneš sdělil, že nařízení deklaruje ochranné podmínky v duchu dvou zásad:
- na území přírodního parku není povolena výstavba výškových staveb technického
charakteru přesahujících zalesněný horizont (s výjimkou veřejně prospěšných staveb,
rozhleden a stožárů pro umístění GSM),
- na území přírodního parku není povolena výstavba areálů a budov měřítkem
a proporcemi přesahujících obvyklé měřítko a proporce zástavby daného místa.
Jan Joneš dále uvedl, že po zkušenostech z předchozích let není možné dosáhnout konsenzu
všech obcí s vyhlášením přírodního parku.
Usnesení 010/03/2013/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přírodních parcích v Kraji Vysočina a
doporučuje
radě kraje provést revizi přírodních parků (nové vyhlášení původních oblastí klidu Balinské údolí,
Třebíčsko, Střední Pojihlaví a Čeřínek) a
požaduje
na příští nebo přespříští jednání komise doplnit materiály s návrhem na konkrétní vymezení
a dořešení přírodních parků Javořická vrchovina a Čeřínek.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o Integrovaném systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Eva Navrátilová podala informaci, že důvodem zahájení prací na Integrovaném systému
nakládání s odpady v Kraji Vysočina bylo dlouhodobé neplnění ukazatelů Plánu odpadového
hospodářství Kraje Vysočina obcemi, městysi a městy v kraji. Cílem ISNOVu je zejména:
- zvýšit množství materiálového využívání komunálních odpadů,
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omezit odstraňování odpadů skládkováním,
snížit množství skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů,
snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na
skládky.
V podkladových materiálech je shrnuto především doporučení optimální varianty integrovaného
systému nakládání s odpady, která se skládá z řešení předcházení vzniku komunálního odpadu,
maximalizace třídění a dalšího materiálního využití, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
a v neposlední řadě energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu.
Historie přípravy ISNOVu se začala psát v polovině roku 2010, kdy Kraj Vysočina a zástupci 15
obcí s rozšířenou působností slavnostně podepsali smlouvu o spolupráci. Do dnešního dne byly
zpracovány různé dokumentace, analýzy, byla provedena variantní řešení, výzkum postojů
veřejnosti se zvláštním zaměřením na zařízení na energetické využití odpadů. Kompletní
dokumentace k ISNOVu je zveřejněna na webových stránkách Kraje Vysočina na portálu
Odpady Vysočiny.
V rámci řídicího výboru, ve kterém byli zástupci jednotlivých partnerských stran, byla zřízena
také pracovní skupina, do které byli přizváni odborníci na odpadové hospodářství a zástupci
neziskových organizací, aby se společně se zástupci samospráv podíleli na přípravě
jednotlivých dokumentací.
V tuto chvíli jsou zpracována určitá doporučení a navržena opatření, která by vedla
k optimálnímu integrovanému systému v Kraji Vysočina. V současné době je řešeno, kdo bude
nositelem vlastní realizace.
Jan Joneš doplnil a zdůraznil, že ISNOV neřeší průmyslové odpady, zemědělské odpady, ani
živočišné odpady, ale soustředí se na komunální odpady, tzn. odpady od občanů, za něž je
odpovědná obec. V Kraji Vysočina je velká sídelní roztříštěnost a spousta malých obcí, které
mohou mít do budoucna problém úkoly odpadového hospodářství plnit. Kraj by neměl plnit za
obce problémy související s komunálním odpadem, ale měl by zprostředkovat jednání mezi
obcemi, aby došlo k dohodě na společném řešení do budoucnosti. To znamená, že kraj plní
určitou koordinační roli.
V následné diskusi bylo řešeno zejména omezení skládkování, materiální a energetické využití
odpadů a výstavba zařízení na energetické využití odpadů.
Usnesení 011/03/2013/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Integrovaném systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV).
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé
Ivo Rohovský navrhl pozvat na některé z příštích zasedání komise, na kterém se bude
projednávat problematika přírodního parku Javořická vrchovina předsedkyni Občanského
sdružení Javořice paní Hanu Konvalinkovou.
Usnesení 012/03/2013/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s přizváním Hany Konvalinkové, předsedkyní Občanského sdružení Javořice, na některé
z příštích zasedání komise, na kterém se bude projednávat problematika přírodního parku
Javořická vrchovina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Petr Bureš informoval o materiálu, který byl dne 28. 5. 2013 předložen radě kraje a týká se škod
způsobených černou zvěří. Budou uzavřeny smlouvy s okresními mysliveckými spolky Kraje
Vysočina. Na řešení této problematiky bude poskytnuta finanční podpora. Petr Bureš objasnil
způsob evidence a postup vyplácení finančních prostředků.
Členové komise následně diskutovali možnost spolupráce se zemědělci a povinný odlov při
sklizni kukuřice, který ovšem nelze nařídit.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 3. září 2013, od 14.00 hodin.
6. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a ukončil zasedání.

Ivo Rohovský
předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina

Petr Bureš
tajemník Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracoval a zapsal Jan Joneš a Dana Vrábelová dne 30. 5. 2013.
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