Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2016
konaného dne 14. 6. 2016
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

7. Jiří Pykal

2. Jiří Svoboda

8. Jaroslav Poborský

3. Josef Matějek

9. Luboš Rudišar

4. Karel Moravec

10. Martin Malina

5. Ivo Rohovský (předseda)

11. Olga Kameníková (tajemník)

6. Vladimír Mareček
Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

3. Jan Vítek

2. Jaroslav Kolařík
Hosté:
1. Eva Horná (OŽPZ)
2. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)
3. Jiří Bartoš (OŽPZ)
Program:
1. Zahájení
2. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina
3. Informace o podkladech ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody
na území Kraje Vysočina
4. Informace o projektu „VODA – Vysočina“
5. Diskuse a různé - Informace o výzvě k předkládání žádostí o dotaci podle zásad ZK
6. Závěr
1. Zahájení
Ivo Rohovský, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Ivo Rohovský přivítal Evu Hornou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, a omluvil
nepřítomnost Zdeňka Chláda, člena Rady Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí
a zemědělství.

2. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bartoš okomentoval podkladový materiál:
Schvalování lesních hospodářských plánů
Každoročně jsou státní správou lesů krajského úřadu schvalovány lesní hospodářské plány
(dále jen “LHP“). V souvislosti s vydáváním majetků církvím probíhá v současné době tvorba
nových lesních hospodářských celků. Tento proces bude trvat několik let. Změny stávajících
LHP, od kterých budou vydávané majetky oddělovány a tvorba nových, patří z pohledu zákona
o lesích k těm nejnáročnějším řízením. Provedení změn proběhlo na 5 LHP, dalších minimálně
6 LHP je ve fázi přípravných prací. Pro zjednodušení a vyšší právní jistotu je projednávána
novela zákona o lesích, která upřesní proces zkracování LHP a tvorbu nových LHP před
skončením platnosti stávajících. Její přijetí se předpokládá před koncem roku 2016.
Škody suchem a vysokými teplotami na porostech lesních dřevin
S ohledem na charakter letního počasí loňského roku (průběh srážek a teplot) došlo, mimo jiné,
k značnému snížení vitality lesních porostů. Vysoký nezdar zalesnění a vznik sterilních
či kůrovcových souší byl důsledek, jehož intenzita byla alarmující. Drtivá většina vlastníků lesa
věnovala otázce ochrany lesa patřičnou pozornost – aktivně zpracovávala nahodilou těžbu
a přijala patřičná obranná opatření.
Krajský úřad Kraje Vysočina, jako orgán státní správy lesů, kromě dalších aktivit:
- medializoval kůrovcové nebezpečí a informoval o prostředcích pro jeho zvládnutí;
- monitoroval stav kůrovce při venkovních šetřeních;
- připravil na 3. 12. 2015 poradu pro pracovníky státní správy lesů PO III, kde byla jedním
z hlavních bodů právě problematika ochrany lesa;
- realizoval rekognoskační lety zaměřené na stav ochrany lesa;
- připravil a samosprávou kraje byl přijat dodatek k zásadám zastupitelstva kraje, podle
kterého došlo k navýšení sazeb u položek podporujících vznik lesních porostů
z melioračních a zpevňujících dřevin;
- na jaře 2016 byla na poradách se státní správou lesů, vedoucími odborů životních
prostředí PO III a jejich tajemníky zdůrazněna potřeba věnovat při výkonu státní správy
lesů problematice ochrany lesa potřebnou pozornost;
- připravil odborný seminář, mimo jiné, na téma chřadnutí smrku na severní Moravě;
- zamýšlí na letní měsíce letošního roku další rekognoskační lety.
Na jednání se dostavil člen komise Luboš Rudišar.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Při příležitosti Týdne lesů byla oddělením lesního hospodářství a myslivosti připravena tradiční
výstava na téma lesní hospodářství. Výstava prezentující významná místa v lesích ve smyslu
různých historických událostí umístěná v předsálí kongresového sálu budovy B krajského úřadu
byla součástí společné výstavy i za oblast vodního hospodářství a zemědělství. Pořádání těchto
výstav, stejně jako pořádání akcí lesní pedagogiky, si bere za cíl přiblížit veřejnosti lesní
hospodářství a podat informace o něm. Kraj Vysočina se podílel na akci lesní pedagogiky např.
města Žďár nad Sázavou a LDO Přibyslav. Oddělení lesního hospodářství a myslivosti připravilo
i samostatné akce pro žáky základních a mateřských škol. Vzpomenout lze i zajištění stanoviště
při akci „Zlatý list“ zaměřené na EVVO v rámci spolupráce s ekocentrem Chaloupky Baliny.
Poskytování příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014-2020
ze dne 10. 12. 2014 č. 11/13 pokračuje. Změny legislativy ČR si vynutila nutnost dodatků těchto
zásad, mimo jiné povinnost registrace žadatelů. Kladně je hodnoceno znovuotevření některých

Číslo jednací:

KUJI 49493/2016

Číslo stránky

2

příspěvků či navýšení sazeb u trvale otevřených podtitulů zásad. Pro letošní rok je v rozpočtu
kraje, tak jako v předchozích letech, alokováno 22,5 mil. Kč.
Pachové ohradníky
V roce 2010 se podařilo navázat spolupráci s Nadací pojišťovny Generali na pilotním projektu
Pachové ohradníky 2010. Spolupráce pokračovala i nadále a v roce 2011, 2012, 2013, 2014
a 2015 bylo za finanční spoluúčasti Nadace pojišťovny Generali a Kraje Vysočina ošetřeno
100 km silnic pachovými ohradníky. Stejná délka úseků silnic je ošetřena i v letošním roce.
S ohledem na diskusi ohledně možného poklesu účinnosti v současné době používaného
repelentu má být každým s OMS aplikován referenční přípravek pro ověření účinnosti dalších
ekvivalentů pachových plotů. S ohledem na složitost a časovou náročnost administrace plynoucí
z nutné součinnosti s nadací bude vhodné najít cestu k tomu, aby bylo na tuto aktivitu v rozpočtu
kraje pro rok 2017 vyčleněno pravidelně celkem vynaložených 200 tis. Kč.
Výkup spodních čelistí prasete divokého
Početní stavy prasete divokého, s krátkodobými výkyvy, dlouhodobě narůstají. Nárůst počtu
prasat je pozorován i v letošním roce. Kraj Vysočina pokračuje v projektu a nadále má zájem
shromažďovat a vykupovat příslušné spodních čelistí prasete divokého. Tato činnost je smluvně
zajištěna Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje
Vysočina (dále jen „OMS“). Uživatelé honiteb tak mohou předkládat, podle Metodiky výkupu
spodních čelistí prasete divokého Krajem Vysočina (materiál Kzžp-04-2016-02, př. 1),
příslušným způsobem upravené a potřebnými doklady vybavené spodní čelisti prasete divokého.
V loňském roce došlo ke shromáždění historicky nejrozsáhlejší kolekce spodních čelistí.
Novela zákona o myslivosti
Zákon o myslivosti je právní úprava, jež byla v minulosti několikrát v novelizačním procesu, který
nebyl ukončen změnou zákona. V současné době je v projednávání návrh změny, kterou lze
považovat za velice rozsáhlou. Obsahuje změny, které směřují jak vůči držitelům i uživatelům
honiteb, tak i subjektům obhospodařujícím zemědělské pozemky. Dochází i ke změnám
kompetencí státní správy myslivosti. Společným cílem úpravy je zlepšení chovu zvěře
a fungování myslivosti jako celku.
Příspěvky do myslivosti
V roce 2013 byly příspěvky na vybrané myslivecké činnosti poskytovány dle přílohy
č. 9 k zákonu o státním rozpočtu. Od roku 2014 došlo ke změně a poskytování příspěvků je
upraveno nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, včetně
příslušných novel. Podacím místem je od 1. 4. 2015 opět krajský úřad, který zajišťuje
administraci těchto příspěvků. Termín pro podávání žádostí je do 30. 9. příslušného roku za
činnosti realizované za předchozích 12 kalendářních měsíců. V současné době je projednávána
novela tohoto nařízení, v rámci které by mělo dojít k úpravám jak při poskytování příspěvků do
myslivosti, tak i lesního hospodářství. Je třeba, aby zájemci o předmětné příspěvky sledovali
proces přijímání této novely a touto novelou přijaté změny.
Usnesení 010/04/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Kraje Vysočina v oblasti lesního hospodářství a myslivosti a
doporučuje
radě kraje podporovat i v dalších letech poskytování příspěvků v oblasti lesního hospodářství
a opatření v oblasti myslivosti.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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3. Informace o podkladech ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na
území Kraje Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jaroslav Mikyna uvedl, že vzhledem ke stále častějšímu výskytu nepříznivých hydrologických
podmínek jsou dopady dlouhodobého sucha a nedostatku vody stále větší hrozbou i na území
Kraje Vysočina. V srpnu roku 2015 měly problém s množstvím nebo kvalitou dodávané vody
v našem kraji desítky obcí nebo jejich místních částí. Hejtman Kraje Vysočina proto inicioval
v polovině února letošního roku zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení
problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území kraje. Vedoucím
pracovní skupiny je gesční radní Zdeněk Chlád, dalšími členy jsou zástupci krajského úřadu,
odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) a odboru sekretariátu hejtmana (dále
jen „OSH“), státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a další odborníci
na danou problematiku. Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo v březnu a následně v dubnu
letošního roku v sídle kraje v Jihlavě. Podkladem k jednání pracovní skupiny byl materiál
Opatření k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje
Vysočina (materiál Kzžp-04-2016-03, př. 1) a Doporučení pro obce a obecní úřady Kraje
Vysočina v případě nedostatku vody (materiál Kzžp-04-2016-03, př. 2). Materiál vypracoval
krajský úřad, OŽPZ ve spolupráci s OSH. Zpracovaný materiál, byl projednán radou kraje
a následně bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 6. 2016. Po projednání
zastupitelstvem kraje bude materiál zveřejněn na webových stránkách kraje v dokumentech
odboru životního prostředí a zemědělství http://www.kr-vysocina.cz/ochrana-pred-suchem/ds303154/archiv=0&p1=65363. Dále budou informovány obce i vodoprávní úřady v Kraji Vysočina.
OŽPZ společně s pracovní skupinou připravuje seminář pro obce, který se uskuteční v září 2016
v sídle kraje v Jihlavě.
Následně členové komise diskutovali o potřebě řešení vsakování srážkových (povrchových) vod
jako komplexního problému, o systému hospodaření založeném na půdě s dostatkem organické
hmoty, nutnosti osvěty a důležitosti prezentace v případě hrozby dlouhodobého sucha
a nedostatku vody (např. prostřednictvím tisku).
Jaroslav Mikyna na základě podnětné diskuse vyzval členy komise, k elektronickému zasílání
(prostřednictvím e-mailu) námětů či návrhů, které budou dále posouzeny a pokud možno
zapracovány do předložených materiálů.
Usnesení 011/04/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
podklady ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
dle materiálů Kzžp-04-2016-03, př. 1 a Kzžp-04-2016-03, př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o projektu „VODA – Vysočina“
Ivo Rohovský konstatoval, že na zasedání komise č. 3/2016 dne 3. 5. 2016 bylo doporučeno
Agroklastru Vysočina z.s. předložení rozpracovaného projektu „VODA – Vysočina“ (usnesení
009/03/2016/Kzžp). Rozpracovaný projekt nebyl na zasedání komise předložen.
Vladimír Mareček uvedl nové informace ohledně problematiky vody a zemědělského sektoru.
Seznámil členy komise s názorem na řešení prezentovaný Ministerstvem zemědělství (vodní
plochy, přehrady), Ministerstvem životního prostředí (systém sankcí) a přístupem řešení na
základě společných aktivit VUMOP, MendelU, ČZU a na základě diskusí se zemědělskými
podniky.
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Vladimír Mareček okomentoval materiál „Strategie řešení změn klimatu“ a „Retenční kapacita
zemědělské krajiny – adaptace na změny klimatu“, který byl elektronicky rozeslán členům
komise. Základní myšlenkou je spojení řešení problematiky vody s řešením problematiky
agrárního sektoru. Třemi základními body jsou:
1) Cílené zvyšování retenční kapacity zemědělské krajiny;
2) Cílená úprava systému hospodaření na zemědělské půdě, doplněná o navazující malé
krajinné prvky;
3) Úspěšnost realizace musí být založena na dobrovolnosti a pozitivní motivaci zemědělců.
Celá aktivita by měla směřovat k přípravě podkladů pro projednání zemědělců s Ministerstvem
zemědělství a Ministerstvem životního prostředí o podpoře systémového přístupu k řešení vody
v krajině (řešení veřejného zájmu formou veřejné služby) na základě zvyšování retenční
kapacity a provázání na zemědělskou produkci.
Jiří Uchytil informoval o pracovním jednání zemědělců Kraje Vysočina s předsedou Vlády ČR
Bohuslavem Sobotkou a ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, které se uskutečnilo dne
9. 6. 2016 v Praze. Předmětem setkání bylo řešení současné krizové situace v agrárním
sektoru, zvláště v živočišné výrobě a hledání okamžitých, ale i dlouhodobých řešení.
Ivo Rohovský informoval, že na zasedání rady kraje dne 14. 6. 2016 byl předložen Zdeňkem
Chládem materiál zabývající se zpracováním „Ekonomické analýzy současného stavu
zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina“ (dále jen „studie“). Na hejtmana Kraje Vysočina MUDr.
Jiřího Běhounka se obrátila Agrární komora Pelhřimov, s žádostí o finanční příspěvek na
vypracování studie současného stavu v agrárním sektoru – zejména v oblasti mléka a masa.
Studie má za cíl předložit argumenty negativních dopadů na tradiční intenzivní zemědělství
v Kraji Vysočina s dopady v sociální oblasti, zaměstnanosti na venkově v souvislostech
s udržitelností rozvoje venkova, dopadem na ráz krajiny a životní prostředí. Vypracování studie
bude podpořeno finanční částkou 120 tis. Kč. Výsledky studie budou použity jako podpůrný
materiál pro následná jednání s vládou ČR a Ministerstvem zemědělství.
Usnesení 012/04/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
 informace ze setkání předsedy Vlády ČR se zemědělci Kraje Vysočina dne 9. 6. 2016
v Praze;
 informaci z jednání rady kraje dne 14. 6. 2016 o příspěvku Krajské agrární komoře Kraje
Vysočina ve výši 120 000 Kč na vypracování studie „Ekonomické analýzy současného
stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina“;
 informace o činnosti Agroklastru Vysočina z.s., který se týká spojení řešení problematiky
vody s agrárním sektorem na základě jímavosti půdy;
doporučuje
členům rady kraje a hejtmanovi Kraje Vysočina pokračovat v započatých jednáních
podporujících zachování zemědělské výroby a tím udržet v krajině dostatek vody, udržet
zaměstnanost a charakter venkovské krajiny.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé
Informace o výzvě k předkládání žádostí o dotaci podle zásad ZK
Jaroslav Mikyna uvedl, že od 1. 6. do 29. 7. 2016 je otevřena výzva k příjmu žádostí podle
platných zásad zastupitelstva kraje, v rámci níž obce mohou žádat o dotaci na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací. Předpokládá se, že návrh na poskytnutí dotací bude projednán na
zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 9. 2016.
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Usnesení 013/04/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o výzvě k předkládání žádostí o dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 6. září 2016, od 14.00 hodin.
6. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.

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

Olga Kameníková
tajemnice Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 15. 6. 2016.
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