Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2017
konaného dne 5. 9. 2017
Přítomni:
1. František Kučera

7. Josef Herbrych

2. Josef Myslivec

8. Hana Trojáková

3. Lucie Vichrová (předsedkyně)

9. Jan Zimmermann

4. Ludmila Řezníčková

10. Mária Pilková

5. Karel Malinský

11. Jan Joneš (tajemník)

6. Atila Koncz
Nepřítomni (omluveni):
1. Milan Brychta

4. Martin Malina

2. Zdeněk Ryšavý

5. Jaromír Kalina

3. Bohumír Nikl
Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)
4. Radek Zvolánek (OŽPZ)
5. Jiří Bartoš (OŽPZ)

6. Roman Slouka (OŽPZ)
7. Jan Říčan (ORR)
8. Eva Láníková (ORR)
9. Jan Sovák (LČR KŘ Jihlava)

Program:
1. Zahájení
2. Řešení problematiky ochrany přírody a krajiny
3. Řešení problematiky lesního hospodářství
4. Projekty ze strukturálních fondů v oblasti životního prostředí
5. Projednání návrhu změny Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
6. Diskuse a různé
7. Závěr
1. Zahájení
Lucie Vichrová, předsedkyně komise, přivítala všechny přítomné a hosty a zahájila jednání. Dle
počtu přítomných členů konstatovala, že je komise usnášeníschopná. Přednesla návrh
programu jednání. Předložila návrh na předřazení bodu č. 4. „Projekty ze strukturálních fondů
v oblasti životního prostředí“ a bodu č. 5 „Projednání návrhu změny Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací“ před bod č. 2. Takto
upravený program jednání byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky a byl všemi přítomnými schválen.
Na jednání se dostavila členka komise Ludmila Řezníčková.

2. Projekty ze strukturálních fondů v oblasti životního prostředí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Operační program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu
soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem
operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.
OPŽP na období 2014–2020 je rozdělen do pěti prioritních os: 1. Zlepšování kvality vody
a snižování rizika povodní, 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 3. Odpady
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
a 5. Energetické úspory.
Řídicím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), zprostředkujícími
subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) a Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“).
Kraje jsou jedním z možných příjemců podpory z OPŽP. Podpora může dosahovat až 85 %
z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu
přírody).
Kraj Vysočina v minulosti využíval podpory z OPŽP na řešení svých úkolů a i do budoucnosti
připravuje další obdobné projekty a to zejména v těchto okruzích:
Projekty úspor energií
Jan Říčan uvedl, že se jedná o projekty úspor energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina,
a to s důrazem na potřebnost akce na jednotlivých budovách. Projekt řeší budovy, ve kterých
sídlí krajem zřizované příspěvkové organizace. Projekty jsou administrovány odborem
regionálního rozvoje (dále jen „ORR“).
Na projekty zaměřené na úspory energií lze získat podporu v rámci Prioritní osy 5: Energetické
úspory OPŽP 2014-2020, a to prostřednictvím dvou specifických cílů:
- 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů;
- 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.
Změny pravidel 2007-2013/2014-2020:
- oproti minulému období je v současné době poskytována nižší podpora;
- další změnou oproti minulému období je podmínka realizace nuceného větrání
s rekuperací u projektů na zateplení škol, resp. budov sloužících pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých.
ORR ve spolupráci s dalšími odbory KrÚ řeší v současné době tyto projekty s cílem dosažení
úspor energií:
- SŠ PTA Jihlava - zateplení tří objektů dílen v areálu SŠ PTA v Jihlavě, ve kterých
probíhá praktická výuka žáků.
- Nemocnice Jihlava - zateplení tří objektů nemocnice (budova A + krček A-B, budova B,
spojovací krček II.).
- ZZS Kraje Vysočina - zateplení budovy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.
Kotlíkové dotace
Eva Láníková sdělila, že projekty jsou realizované v rámci specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2
OPŽP 2014 – 2020. Projekt má snahu snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se
na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek. Projekt administruje ORR. Podrobné
a aktuální informace pak přináší k tomu zřízené internetové stránky kraje www.krvysocina.cz/kotliky.
Na projekty zaměřené na výměnu kotlů na tuhá paliva v domácnostech za nové ekologické
zdroje vytápění splňující ekodesign je v operačním programu vyčleněno 9 mld. Kč. Prostředky
jsou rozděleny do 3 výzev a konečným uživatelům jsou poskytovány prostřednictvím krajů.
V současné době Kraj Vysočina realizuje 2 projekty kotlíkových dotací v rámci 1. a 2. výzvy pro
kraje.
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Na první projekt Kraje Vysočina byla stanovena částka na 262,6 mil. Kč na výměnu 1760 zdrojů
tepla. K financování z těchto prostředků bylo nakonec doporučeno 2273 žádostí konečných
uživatelů, kteří mohli instalovat nové zdroje tepla. Dotace byla poskytována max. z částky
způsobilých nákladů ve výši 150 000 Kč. V rámci první vlny kotlíkových dotací bylo již finálně
schváleno a proplaceno 1992 závěrečných zpráv z celkového počtu 2217 aktivních smluv.
V druhé výzvě byla alokace stanovena na 238,8 mil. Kč, za které má být podpořeno 2486 výměn
zdrojů tepla. Podmínky pro tuto výzvu byly oproti předchozímu kolu upraveny ze strany MŽP.
V současné době jsou připravovány Pravidla Rady Kraje Vysočina, která stanoví konkrétní
podmínky pro čerpání dotací konečnými uživateli v rámci 2. kola kotlíkových dotací. Jejich
vyhlášení je plánováno na 2. polovinu září 2017.
Na jednání se dostavil člen komise Josef Herbrych.
Projekty k revitalizaci zeleně
Jan Joneš informoval o projektech k revitalizaci zeleně v areálech parků a zahrad příspěvkových
organizací, nejčastěji u příspěvkových organizací v oblasti sociální péče, školství a zdravotnictví.
Projekty řeší zejména špatný stav vzrostlých stromů, stromy bez perspektivy je třeba pokácet,
staré vzrostlé stromy s perspektivou dalšího růstu jsou velmi cenné avšak je nutno je ošetřit,
dále projekty řeší výsadby nových stromů – náhradní výsadbou za pokácené stromy a k zajištění
další funkčnosti parků a zahrad do budoucnosti (některé z areálů jsou i památkově chráněny,
což péči „mírně komplikuje“, nicméně je v projektech řešena jejich historická a estetická
hodnota). Některé projekty též řeší vytvoření či posílení funkční zahrady či parku tam, kde
stávající plochy nezabezpečují potřebné funkce (kvalitu prostředí, zlepšování mikroklimatu –
snižování prašnosti a hlučnosti apod., estetické funkce, funkce odpočinkových a výukových
prostorů apod.).
Aktuálně jsou připravovány čtyři žádosti do OPŽP na revitalizace zeleně (projekty revitalizací
parků a zahrad u objektu Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí, u objektu Ústavu sociální
péče Nové Syrovice, u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře a u objektu Gymnázia
Havlíčkův Brod) a navrhnuty další čtyři projekty k přípravě (revitalizace parků u objektu SUPŠ
Helenín, u objektu Dětského domova Rovečné, u objektu Nemocnice Pelhřimov a u objektu
VOŠ, Gymnázia a SOŠUP Světlá and Sázavou). Podrobné informace k projektům jsou osaženy
v materiálu RK-25-2017-56 ze dne 8. srpna 2017, odkaz:
http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=31573.
Projekty v oblasti posílení biodiverzity
Jan Joneš uvedl, že Kraj Vysočina se snaží maximálně využít prostředky OPŽP k péči o přírodní
biotopy ve zvláště chráněných územích či evropsky významných lokalitách, na realizaci dalších
opatření na podporu populací ohrožených druhů rostlin i živočichů apod. Kraj zde má podle
zákona o ochraně přírody a krajiny povinnost pečovat na svém území o přírodní památky,
přírodní rezervace i evropsky významné lokality, a protože předměty a cíle ochrany těchto typů
lokalit jsou v některých případech shodné se specifickými cíli příslušné specifické osy OPŽP, je
pro Kraj Vysočina výhodné pro péči o tato území využít finančních prostředků z evropských
fondů. Pro všechna zvláště chráněná území jsou zpracovány plány péče nebo pro evropsky
významné lokality jsou k dispozici souhrny doporučených opatření, které řeší péči o tato území,
tj. jak pravidelné zásahy (tzv. regulační), tak mimořádné zásahy (jednorázové, tzv. asanační).
Plány péče jsou projednávány a schvalovány v souladu s § 38 zákona o ochraně přírody
a krajiny. Z těchto odborných dokumentů vychází i projekty připravované do OPŽP.
Aktuálně jsou podány tři žádosti do OPŽP na Implementaci Natury 2000. Podrobné informace
k těmto projektům jsou obsaženy v materiálech RK-25-2016-27 ze dne 9. srpna 2016
http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=29173;
RK-27-2016-55 ze dne 30. srpna 2016
http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=29379
a RK-06-2017-70 ze dne 14. února 2017
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http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=30399.
Dále jsou podány dvě žádosti do OPŽP na opatření ve zvláště chráněných územích či evropsky
významných lokalitách:
Asanační opatření na území PR Na Podlesích (materiál RK-10-2017-77 ze dne 14. března
2017), v rámci projektu jsou plánována asanační opatření v přírodní rezervaci Na Podlesích,
které mají za cíl zlepšení stavu a zvýšení biodiverzity vlhkých luk a minerotrofních lučních
rašelinišť a na ně vázaných populací významných druhů rostlin a živočichů; jedná se
o provedení asanačního kosení, kácení náletových dřevin a částečnou redukci porostu ostřice
odchylné (Carex appropinquata).
EVL Na Oklice - II. fáze revitalizačních opatření (materiál RK-24-2017-80 ze dne 25. 7. 2017);
projekt je zaměřen na asanační zásahy na podporu a záchranu ostřicovo-mechových
společenstev a krátkostébelnatých podhorských (smilkových) trávníků na pastvinách a na
speciální zásahy na záchranu populace kociánku dvoudomého (Antennaria dioica) a všivce
lesního (Pedicularis sylvatica) – odstranění náletů, odstranění starých navážek a urovnání
terénu, obnova travino bylinného porostu (strhnutí starého drnu, úprava půdy ad.).
V rozpracovanosti jsou žádosti do OPŽP: EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření (tato
žádost již byla projednána materiálem RK-22-2017-83 ze dne 27. června 2017, avšak kvůli
změně vlastníka jednoho pozemku nebyla podána, zajišťujeme projednání a odsouhlasení
s novým vlastníkem pozemku); projekt je zaměřen na asanační a regulační opatření
managementu rašelinišť, mokřadů a mokřadních luk - zásahy na podporu a revitalizaci porostů
vysokých ostřic a potlačení expandujícího rákosu obecného (Phragmites australis), iniciace
mokřadních a rašelinných společenstev (standardně odstraněním náletu, přeměnou
ruderalizovaných ploch na obhospodařovatelné travino-bylinné porosty apod.).
Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách a Biodiverzita II. - PP Hajnice v obou
případech se jedná o malé vodní nádrže. Na rybníce V Kopaninách za účelem záchrany
populace kuňky obecné (Bombina bombina) - odstraněním části sedimentu ve zdrži a provedení
opravy a zatěsnění hráze včetně zavázání hráze do podloží a navazujícího terénu.
Další obdobné záměry jsou ve fázi studií proveditelnosti, kde rozhodující jsou zejména souhlasy
vlastníků pozemků s možnými opatřeními.
Usnesení 014/04/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektech ze strukturálních fondů v oblasti životního prostředí.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Projednání návrhu změny Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jaroslav Mikyna uvedl, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 15. 12. 2015 usnesením
č. 0647/07/2015/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15 (dále jen „zásady“). Poskytování dotací kraje na
realizaci staveb vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu podle
zásad probíhá již od roku 2004 a tyto zásady byly v roce 2015 aktualizovány výše uvedeným
usnesením. Na základě dalších zkušeností s poskytováním dotací podle dosud platných zásad
a po projednání s gesčním radním odbor životního prostředí a zemědělství připravil návrh
nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací doporučil dne 14. 8. 2017 schválení těchto nových zásad.

Číslo jednací:

KUJI 64967/2017

Číslo stránky

4

Jaroslav Mikyna a Radek Zvolánek podrobně okomentovali podkladový materiál Kžp-04-201705, př. 2 (změnový dokument oproti původním zásadám), a objasnili členům komise navrhované
změny.
Usnesení 015/04/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje vzít na vědomí a doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu Kžp-042017-05, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Řešení problematiky ochrany přírody a krajiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Roman Slouka uvedl, že ochrana přírody a krajiny v kraji se kontinuálně zabývá především
třemi oblastmi:
1. Implementace soustavy NATURA 2000
Do konce roku 2015 byla vyhlášena zbývající území soustavy NATURA 2000 jako zvláště
chráněná území. V současnosti mají všechna území soustavy NATURA 2000 v územní
působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina právními předpisy požadovanou územní ochranu.
Dořešit je třeba ještě nové evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) stanovené nařízením
vlády č. 73/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu evropsky významných lokalit. Tyto EVL však již před tím byly zvláště chráněnými
územími. Na těchto nových územích soustavy NATURA 2000 (EVL) bude na základě projektů
podaných do OPŽP probíhat jak kompletní implementace (až do nového vyhlášení zvláště
chráněných území), tak zejména značení hranic zvláště chráněných území v terénu, asanační
managementové zásahy.
2. Péče o maloplošná zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy a stanoviště
V Kraji Vysočina jsou 2 chráněné krajinné oblasti celkem 200 maloplošných zvláště chráněných
území, 85 území soustavy NATURA 2000 a 9 přírodních parků. Kraj Vysočina v roce 2016 nově
vyhlásil 3 maloplošná zvláště chráněná území a 5 tzv. „převyhlásil“. Rozpočet Kraje Vysočina na
tyto činnosti činil v l. 2011 – 2013 4,47 mil. Kč, v roce 2014 5,27 mil. Kč. Od roku 2015 se
rozpočet podařilo v této výši udržet - 5,25 mil. Kč. Větší náklady jsou spojeny s péčí o evropsky
významné lokality - součást soustavy NATURA 2000.
Kraj Vysočina má v působnosti 161 maloplošných chráněných území různého typu (přírodní
rezervace, přírodní památky, evropsky významné lokality, smluvně chráněná území). V menším
rozsahu se zásahy provádí i na podporu druhů a stanovišť (záchranný program na podporu
hořečku českého, orchidejí, mravenců, obojživelníků).
Typy prací – jednorázové (investice, geodetické práce), opakované 3 – 10 let (průzkumy, plány
péče, značení, asanační zásahy), každoroční – zatím na 75 lokalitách (kosení, pastva, speciální
zásahy).
Práce provádí přednostně v souladu s Pravidly Rady Kraje č. 04/2017 vlastníci a nájemci
pozemků, dále nevládní organizace a další specialisté. Běžné zásahy jsou zabezpečovány
smlouvami o dílo.
Po dokončení implementace soustavy NATURA 2000 (vyhlášením nových EVL za zvláště
chráněná území) se OŽPZ bude soustřeďovat na revizi stavu a koncepční změny maloplošných
zvláště chráněných území v působnosti Kraje Vysočina.
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3. Výkon státní správy sestává především z řízení v oblasti ochrany zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů, řízení ve zvláště chráněných územích všech typů, v řešení druhoinstančních
řízení a v dozorové, kontrolní a metodické činnosti.
V následné diskuzi členů komise se Ludmila Řezníčková dotázala na mapové zákresy a další
údaje ke zvláště chráněným územím ochrany přírody v Kraji Vysočina. Jan Joneš sdělil, že
veškeré podklady jsou přehledně zveřejňovány prostřednictvím tzv. Ústředního seznamu a jsou
přístupné dálkovým přístupem na odkaze http://drusop.nature.cz/portal/, zde stačí v hlavičce
zadat kraj (obec či katastr) a filtr zobrazí všechna území, pro detailní informace (mapy
a technická data, včetně plánů péče atd.), pak stačí rozkliknout šipku na příslušném řádku:

Usnesení 016/04/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o činnosti odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina
na úseku ochrany přírody.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Řešení problematiky lesního hospodářství
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Lucie Vichrová přivítala Jana Sováka, ředitele krajského ředitelství Jihlava Lesy České
republiky.
Jiří Bartoš podrobně okomentoval podkladový materiál.
Schvalování lesních hospodářských plánů
Každoročně jsou státní správou lesů krajského úřadu schvalovány lesní hospodářské plány
(dále jen “LHP“). V souvislosti s vydáním majetků církvím probíhá v současné době tvorba
nových lesních hospodářských celků. Tento proces bude trvat několik let. Změny stávajících
lesních hospodářských plánů, od kterých jsou vydávané majetky oddělovány a tvorba nových,
patří z pohledu zákona o lesích k těm nejnáročnějším řízením.
Pro zjednodušení a vyšší právní jistotu byla přijata novela zákona o lesích, která upřesnila
proces zkracování LHP a tvorbu nových LHP před skončením platnosti stávajících.
Škody suchem a vysokými teplotami na porostech lesních dřevin
S ohledem na charakter počasí předchozích několika let (průběh srážek a teplot) došlo, mimo
jiné, k značnému snížení vitality lesních porostů. Vysoký nezdar zalesnění a vznik kůrovcových
ohnisek, jejichž intenzita je na smrkových či borových porostech alarmující, nasvědčují
vysokému vláhovému deficitu v půdě. Zpracování takového množství kůrovcové hmoty naráží
na nedostatek pracovníků v těžbě, v současné době se projevují i odbytové problémy této
kůrovcové hmoty.
Kraj Vysočina, kromě dalších aktivit:
- medializoval kůrovcového nebezpečí a informoval o prostředcích pro jeho zvládnutí;
- monitoroval stav kůrovce při venkovních šetřeních;
- připravil porady pro pracovníky státní správy lesů PO III zaměřené na problematiku
ochrany lesa;
- realizoval rekognoskační lety zaměřené na stav ochrany lesa;
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přijal zásady zastupitelstva, kterými podpořil nákup drobné lesní techniky pro realizaci
prací v ochraně lesa a těžbě lese;
- na poradách s tajemníky PO III zdůrazňoval nutnost věnovat při výkonu státní správy
lesů problematice ochrany lesa potřebnou pozornost;
- připravil odborný seminář, mimo jiné, na téma klimatické změny a její dopad na
hospodaření v lesích;
- zamýšlí na letní a podzimní měsíce letošního roku další rekognoskační lety;
- pracuje na přijetí nových zásad zastupitelstva kraje, které by podporovaly opatření na
snížení negativních důsledků předpokládaných změn klimatu.
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 bylo, s ohledem na změnu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., na
podzim 2016 ukončeno. Tím bylo po 16 letech přerušeno poskytování příspěvků, kterými byly
podporovány práce přímo v lesích Kraje Vysočina. V roce 2017 byly přijaty zásady, kterými byl
podpořen nákup drobné lesní techniky. Záměrem pro rok 2018+ je pokračovat v dotační politice
obdobného obsahu jako tomu bylo do roku 2016. Pracuje se na přijetí zásad, kterými by měla
být podpořena opatření zmírňující negativní dopady sucha a předpokládaných klimatických
změn. Pro rok 2018 je v rozpočtu kraje pro tento účel navrhována alokace 15 mil. Kč.
-

František Kučera se vyjádřil k problematice lesního hospodářství v nestátních i státních lesích.
Pohovořil o problematice sucha (zasychání stromů), nedostatečné kapacitě k vytěžení dřeva,
problému s odbytem dřeva, poškozováním komunikací při odvozu dřeva, a o problematice
následného zalesňování. Uvedl, že příští týden je plánováno na Ministerstvu zemědělství
jednání k řešení současné situace.
Jan Sovák se vyjádřil k situaci na majetku spravovaném Lesy České republiky. Uvedl, že ke
kalamitnímu stavu došlo v průběhu měsíce srpna 2017. Aktuálně je řešena problematika
napadení smrků kůrovcem. Velký problém je s odbytem dřeva. Ministerstvem zemědělství je
zvažována možnost finančních prostředků na dlouhodobé či krátkodobé skládky vyrobeného
dřeva.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
V souvislosti s Týdnem lesů byla oddělením lesního hospodářství a myslivosti připravena již
tradiční výstava na téma lesní hospodářství. Výstava umístěná v přízemí budovy B krajského
úřadu před kongresovým sálem byla součástí společné výstavy i za oblast vodního hospodářství
a zemědělství. Pořádání těchto výstav, stejně jako např. akcí lesní pedagogiky, si bere za cíl
přiblížit veřejnosti lesní hospodářství a podat informace o něm. Kraj Vysočina se podílel na akci
lesní pedagogiky města Žďáru nad Sázavou či např. LDO Přibyslav. Oddělení lesního
hospodářství a myslivosti připravilo i samostatné akce pro žáky základních a mateřských škol,
např. Telč, Velké Meziříčí, Ledeč nad Sázavou. Vzpomenout lze i zajištění stanoviště při akci
„Zlatý list“ zaměřené na EVVO v rámci spolupráce s ekocentrem Chaloupky Baliny.
Vyvrcholením aktivit EVVO bude Evropský kongres lesní pedagogiky, který proběhne
3. – 6. 10. 2017 zde na Vysočině. Probíhat bude v hotelu Devět skal, venkovní část na majetku
LDO Přibyslav a rodiny Kinských. Bude navštívena i expozice střediska EDEN v Bystřici nad
Pernštejnem.
Z následného jednání se omluvil člen komise Jan Zimmerman.
Pachové ohradníky
V roce 2010 se podařilo navázat spolupráci s Nadací pojišťovny Generali na pilotním projektu
Pachové ohradníky 2010. Spolupráce pokračuje nepřetržitě až do současné doby, kdy bylo za
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finanční spoluúčasti nadace pojišťovny Generali a Kraje Vysočina ošetřeno 100 km silnic
pachovými ohradníky. S ohledem na vyhodnocení této aktivity je zájem podpořit větší délku
pachových ohradníků podél nejkritičtějších úseků silnic.
Výkup spodních čelistí prasete divokého
Početní stavy prasete divokého, s krátkodobými výkyvy, dlouhodobě narůstají. Nárůst počtu
prasat je pozorován i v letošním roce. Proto Kraj Vysočina pokračuje v projektu a i nadále má
zájem shromažďovat a vykupovat příslušné spodních čelistí prasete divokého. Tímto způsobem
podporuje lov prasete divokého v příslušných věkových kategoriích. S ohledem na výskyt
afrického moru prasat v České republice je žádoucí v této aktivitě pokračovat a přizpůsobit ji
aktuálnímu stavu. Nově se tak zaměřit i na dospělou samičí zvěř prasete divokého. V této věci
probíhá odborná komunikace s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými
spolky Kraje Vysočina.
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. Do aplikační praxe zákona o myslivosti významně zasáhlo
vydání nařízení státní veterinární správy, které reaguje na výskyt afrického moru prasat v České
republice.
Příspěvky do myslivosti
Ještě v roce 2013 byly příspěvky na vybrané myslivecké činnosti poskytovány podle přílohy č. 9
k zákonu o státním rozpočtu. Od roku 2014 došlo ke změně v tom ohledu, že 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 31. 8. příslušného roku za
činnosti realizované za předchozích 12 kalendářních měsíců.
Usnesení 017/04/2017/Kžp
Komise pro 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 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 21. listopadu 2017, od 14.30 hodin.
7. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila zasedání.
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Ing. Lucie Vichrová
předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Ing. Jan Joneš
tajemník Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 11. 9. 2017.
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