Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 5/2019
konaného dne 12. 11. 2019
Přítomni:
1. Milan Brychta

6. Ludmila Řezníčková

2. František Kučera

7. Josef Herbrych

3. Zdeněk Ryšavý

8. Jan Zimmerman

4. Josef Myslivec

9. Mária Pilková

5. Lucie Vichrová (předsedkyně)

10. Jan Joneš (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Karel Malinský

4. Martin Malina

2. Atila Koncz (místopředseda)

5. Jaromír Kalina

3. Bohumír Nikl

6. Hana Hodáčová

Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)

3. Radek Zvolánek (OŽPZ)
4. Miloš Molák (ORR)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Aktualizace Strategie rozvoje kraje
Programy Fondu Vysočiny
Vyhodnocení činnosti komise za rok 2019
Plán činnosti komise na rok 2020
Diskuse a různé
Závěr

1. Zahájení
Lucie Vichrová, předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina, přivítala
všechny přítomné a hosty a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že
komise je usnášeníschopná. Přednesla návrh programu jednání, který byl přítomnými schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi přítomnými
schválen.
2. Aktualizace Strategie rozvoje kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Miloš Molák seznámil členy komise s aktualizovanými výstupy Strategie rozvoje kraje (dále jen
„SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni správního obvodu kraje, který je
zpracován na základě zákona o regionálním rozvoji. Platnost současné SRK končí na konci roku
2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021 – 2027. Zpracování dokumentu
má v gesci ORR, vlastní zpracování probíhá ve spolupráci s jednotlivými odbory kraje.
Jednotlivá opatření budou projednána v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje.
Bude také realizován seminář pro členy zastupitelstva kraje. Po všech krocích bude následovat

zpracování hodnocení procesu SEA a vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Schválení
dokumentu je předpokládáno v zastupitelstvu kraje v červnu 2020.
Na jednání se dostavil člen komise František Kučera.
Miloš Molák uvedl, že dokument je rozdělen do třech částí - analytická část, SWOT analýza,
strategická část. Podrobně okomentoval zaktualizované části SRK v oblastech Zásobování
pitnou vodou, Odvádění a čištění odpadních vod, Péče o přírodu a krajinu Vysočiny, Oběhové
hospodářství a ekologické zátěže, Zlepšování kvality ovzduší a Ochrana před povodněmi
a suchem.
V souvislosti se SWOT analýzou členové komise diskutovali problematiku míry narušení
krajinného rázu (aktuálním stavem lesních porostů po gradaci lýkožrouta) a potřeby řešení jeho
obnovy.
Usnesení 007/05/2019/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
souhlasí
se zněním Strategie rozvoje Kraje Vysočina v opatřeních Zásobování pitnou vodou, Odvádění
a čištění odpadních vod, Péče o přírodu a krajinu Vysočiny, Oběhové hospodářství a ekologické
zátěže, Zlepšování kvality ovzduší a Ochrana před povodněmi a suchem dle příloh materiálu
Kžp-05-2019-02 a
doporučuje
radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit znění Strategie rozvoje Kraje Vysočina
v opatřeních Zásobování pitnou vodou, Odvádění a čištění odpadních vod, Péče o přírodu
a krajinu Vysočiny, Oběhové hospodářství a ekologické zátěže, Zlepšování kvality ovzduší
a Ochrana před povodněmi a suchem dle příloh materiálu Kžp-05-2019-02.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
3. Programy Fondu Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020
Radek Zvolánek uvedl, že se jedná o návrh na vyhlášení Programu na podporu staveb vodních
děl k zajištění dodávky pitné vody, ke snížení množství znečištění vypouštěného do
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před
povodněmi a suchem určeného pro obce, svazky obcí a vybrané právnické osoby s maximální
podporou 5 mil. Kč v podprogramu A (zásobování pitnou vodou), 10 mil. Kč v podprogramu
B (odvádění a čištění odpadních vod) a 2 mil. Kč v podprogramu C (ochrana před povodněmi
nebo suchem). Účelem Programu je zvýšit úroveň zásobování obyvatel Kraje Vysočina pitnou
vodou v odpovídající jakosti a množství, zvýšit podíl čištěných odpadních vod z komunálních
zdrojů a snížit množství znečištění vypouštěného do povrchových nebo podzemních vod, zvýšit
úroveň ochrany před povodněmi nebo suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.
Celkový objem finančních prostředků činí 70 mil. Kč. Program bude připraven k vyhlášení na
jednání zastupitelstva kraje dne 10. 12. 2019.
ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
Jan Joneš sdělil, že se jedná o návrh na vyhlášení Programu se dvěma podprogramy.
Podprogram A (Odpady) je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, předcházení znečišťování
veřejných prostranství, technickou podporu třídění využitelných složek a využívání výrobků
z recyklovaných materiálů s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt. Podprogram
B (Ekologická výchova) je zaměřen na propagaci environmentálně šetrného chování a ochranu
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životního prostředí s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt. Příjemci programu jsou
obce, svazky obcí, zřizované organizace obcí i kraje, právnické osoby se zaměřením
na vzdělávání a ochranu životního prostředí. Celkový objem finančních prostředků činí
2,5 mil. Kč.
Usnesení 008/05/2019/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
doporučuje
 radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Stavby ve vodním
hospodářství 2020“ dle materiálu Kžp-05-2019-03, př. 1;
 radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ
VÝCHOVA 2020“ dle materiálu Kžp-05-2019-03, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2019
Komise na svých zasedáních projednala a připomínkovala řadu materiálů připravovaných
odborem životního prostředí a zemědělství a předkládaných radě kraje a následně zastupitelstvu
kraje. Členové komise byli v průběhu roku seznamováni s dalšími důležitými materiály z oblasti
životního prostředí.
5. Plán činnosti komise na rok 2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Joneš uvedl, že návrh plánu činnosti komise na rok 2020 je připraven v podobné struktuře
jako pro rok 2019 avšak se zkrácením, vzhledem ke konci volebního období. Dle aktuální
potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku doplnit.
Josef Herbrych vznesl podnět na uspořádání výjezdního zasedání k prameništi u Heraltic na
Třebíčsku. Možnost tohoto návrhu bude prověřena a členové komise budou informováni.
K návrhu plánu činnosti již nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění.
V připravené podobě bude plán činnosti komise na rok 2020 předložen radě kraje ke sválení.
Usnesení 009/05/2019/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020
podle materiálu Kžp-05-2019-05.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 14. ledna 2020, 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 13. 11. 2019.
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