Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 2/2017
konaného dne 4. 4. 2017
Přítomni:
1. Milan Brychta

7. Josef Herbrych

2. František Kučera

8. Jaromír Kalina

3. Zdeněk Ryšavý

9. Hana Trojáková

4. Josef Myslivec

10. Jan Zimmermann

5. Karel Malinský

11. Mária Pilková

6. Bohumír Nikl

12. Jan Joneš (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Lucie Vichrová (předsedkyně)

3. Atila Koncz

2. Ludmila Řezníčková

4. Martin Malina

Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)
4. Eva Navrátilová (OŽPZ)

5. Kateřina Žáková (OŽPZ)
6. Jiří Růžička (OŽPZ)
7. Josef Klečanský (OŽPZ)

Program:
1. Zahájení
2. Volba místopředsedy komise pro životní prostředí
3. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
4. Řešení problematiky odpadového hospodářství v Kraji Vysočina
5. Řešení problematiky ochrany ovzduší v Kraji Vysočina
6. Projednání žádosti o přijetí zástupce za neziskové organizace
7. Diskuse a různé
8. Závěr
1. Zahájení
Přítomní členové komise se dohodli, že z důvodu nepřítomnosti předsedkyně komise bude
předsedajícím člen komise Zdeněk Ryšavý.
Zdeněk Ryšavý, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájila jednání. Dle počtu přítomných
členů konstatoval, že komise není usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání.
Předložil návrh na vyřazení bodu č. 2 „Volba místopředsedy komise pro životní prostředí“
(z důvodu nepřítomnosti navrženého kandidáta), bodu č. 3 „Seznámení se s informační
bezpečností“ (z důvodu omluvy přednášejícího), a předřazení bodu č. 7. „Diskuse a různé“ před
bod č. 2. Takto upravený program jednání byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého
zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Diskuse a různé (1. část)
Ochranná pásma vodních zdrojů
Martin Hyský informoval o semináři, který se uskutečnil dne 23. 1. 2017 v Jihlavě. Bylo zde
diskutováno hospodaření v regionu vodárenské nádrže Švihov. Tisková zpráva a prezentace
jsou uveřejněny na webových stránkách kraje http://www.kr-vysocina.cz/cista-voda-jestrategickou-surovinou-nejen-pro-vysocinu/d-4078243/p1=3380.
Martin Hyský uvedl, že Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad zveřejnil dne 9. 2. 2017 návrh opatření obecné
povahy (OOP) ve věci změny stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov. Žadatelem o změnu ochranných pásem je Povodí Vltavy, státní
podnik. Návrh OOP je těžko srozumitelný, nepřehledný a nedostatečně odůvodněný.
Jaroslav Mikyna upřesnil, v čem spočívá nepřehlednost a nesrozumitelnost návrhu OOP.
Krajský úřad Kraje Vysočina poslal dne 15. 3. 2017 krajskému úřadu Středočeského kraje své
stanovisko – námitky a připomínky k veřejné vyhlášce – oznámení o návrhu OOP. Rovněž
hejtman Kraje Vysočina zaslal své stanovisko k návrhu změny ochranných pásem vodárenské
nádrže Švihov dopisem ze dne 17. 3. 2017 ministrovi zemědělství, ministrovi životního prostředí
a hejtmance Středočeského kraje. Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dle informací
několik tisíc námitek a připomínek.
Na jednání se dostavila členka komise Hana Trojáková.
Zdeněk Ryšavý konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise již usnášeníschopná.
Usnesení 005/02/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o návrhu opatření obecné povahy a probíhajícím řízení, a o semináři hospodaření
s vodou.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na jednání se dostavil člen komise Karel Malinský.
3. Řešení problematiky odpadového hospodářství v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jan Joneš uvedl, že působnost kraje v samostatné působnosti v odpadovém hospodářství
vymezuje § 78 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), kde je stanoveno, že kraj:
a) zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu
stanoveném zákonem o odpadech; provádí změny tohoto plánu;
b) zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu;
c) vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství
kraje a její změny;
d) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství České republiky.
Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového
hospodářství České republiky. Kraj v samostatné působnosti je povinen zpracovat a schválit
návrh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců ode dne nabytí
účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje nebo mění závazná část Plánu odpadového
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hospodářství České republiky. Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje vyhlásí kraj
obecně závaznou vyhláškou.
Dne 1. 1. 2015 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České
republiky pro období 2015 – 2024 (dále jen „POH ČR“). Dokumenty k POH ČR jsou k dispozici
na stránkách Ministerstva životního prostředí:
http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty.
Proto byl následně zpracováván Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období
2016 až 2025 (dále jen „POH Kraje Vysočina“), a to na základě zadání veřejné zakázky
odborníky společnosti Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. V průběhu zpracování bylo
(v procesu posouzení vlivu na životní prostředí - tzv. SEA) nejprve podáno oznámení záměru
zpracování POH Kraje Vysočina a k němu získán závěr zjišťovacího řízení Ministerstva
životního prostředí. Poté byl zpracován vlastní POH Kraje Vysočina, který byl předán na
Ministerstvo životního prostředí k pokračování procesu posouzení vlivu na životní prostředí
(SEA) za účelem získání souhlasného stanoviska podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (EIA), včetně hodnocení NATURA 2000. Na závěr procesu SEA bylo vydáno
Ministerstvem životního prostředí souhlasné stanovisko k návrhu koncepce s požadavky
a podmínkami (materiál ZK-01-2016-43, př. 4.). Požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska
SEA Ministerstva životního prostředí jsou zahrnuty do POH Kraje Vysočina (nebo pokud
požadavky a podmínky stanoviska SEA nejsou do POH Kraje Vysočina zahrnuty nebo jsou
zahrnuty pouze zčásti, je odůvodnění v Prohlášení ke koncepci Plán odpadového hospodářství
Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 v materiálu ZK-01-2016-43, př. 5.).
Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 2. 2. 2016 schválilo POH Kraje Vysočina usnesením
0048/01/2016/ZK (a vyhlásilo obecně závaznou vyhláškou závaznou část POH Kraje Vysočina).
POH Kraje Vysočina obsahuje analytickou část, závaznou část a směrnou část (jejich rámcový
obsah, úplné znění viz přílohy materiálu ZK-01-2016-43)
Součástí POH Kraje Vysočina musí být a je Program předcházení vzniku odpadů (je obsažen
jak v závazné tak ve směrné části).
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina nevede přímo k dopadům do rozpočtu Kraje
Vysočina. Z ekonomické analýzy zpracované při přípravě POH ČR vyplývá, že ekonomický
dopad na obyvatelstvo a podnikatele je v odpadovém hospodářství závislý na nástrojích, které
kraj nemůže přímo ovlivnit (nebo jen nepatrně). Cílem krajského plánu odpadového
hospodářství je upřesnit strategii odpadového hospodářství v kraji na další desetileté období pro
zainteresované subjekty, jsou zde stanoveny priority odpadového hospodářství, cíle, zásady
a opatření k jejich dosažení. Rovněž jsou uvedeny parametry a soustava indikátorů
k vyhodnocování vývoje odpadového hospodářství. POH Kraje Vysočina neukládá žádné nové
povinnosti nad rámec zákona o odpadech. Rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy v oblasti
odpadového hospodářství vydávané podle zákona o odpadech však musí být v souladu se
závaznou částí plánu odpadového hospodářství příslušného kraje.
Kraj dle zákona o odpadech každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů
plánu odpadového hospodářství kraje a po dvou kalendářních letech zpracuje zprávu o plnění
cílů plánu odpadového hospodářství kraje. Poslední vyhodnocení bylo zpracováno za rok 2015,
dle struktury původního POH Kraje Vysočina z roku 2004 (materiály RK-41-2016-42, př. 1
(stručné shrnutí) a RK-41-2016-42, př. 2 (plná verze vyhodnocení)). Vyhodnocení dle nového
POH Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 bude řešeno poprvé až v letošním roce.
Většina opatření v platném POH Kraje Vysočina cílí na původce odpadů (včetně obcí jako
původců komunálních odpadů), povinné osoby (např. kolektivní systémy, výrobce apod.).
U některých opatření je odpovědnost i na kraji v samostatné působnosti, jedná se zejména
o opatření zaměřené na osvětové a informační kampaně, informování a vzdělávání obyvatel,
vyhodnocování, podporu, popřípadě v přenesené působnosti pak na kontrolní činnost.
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Eva Navrátilová podrobně okomentovala přehled aktivit realizovaných a připravovaných pro
naplňování cílů nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až
2025 (podkladový materiál Kz-02-2017-03, př. 1). Cílem je, prostřednictvím podpořených aktivit,
přispět k plnění úkolů a cílů nového POH Kraje Vysočina a POH ČR, Programu předcházení
vzniku odpadů Kraje Vysočina a ČR a to především podporou opatření vedoucí k předcházení
vzniku odpadů a materiálovému využití vytříděných odpadů.
Na jednání se dostavil člen komise Josef Herbrych
Bohumír Nikl uvedl, že obce by stály o to, aby jejich sběrné dvory byly zapojeny do systému
zpětného odběru pneumatik.
Jan Joneš uvedl, že v tomto případě jde o samostatný kolektivní systém Eltma s oprávněním
vydaným Ministerstvem životního prostření. OŽPZ zjistí potřebné informace a bude případně
dále konzultovat.
Usnesení 006/02/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o řešení problematiky odpadového hospodářství v Kraji Vysočina
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Řešení problematiky ochrany ovzduší v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Řešení problematiky ochrany ovzduší v Kraji Vysočina
Jiří Růžička sdělil, že Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydalo v květnu 2016
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z a to formou opatření obecné
povahy a program byl vyhlášen ve Věstníku MŽP. Kraj Vysočina je spolu s Jihomoravským
krajem zařazen podle přílohy č. 3, zákona o ochraně ovzduší do Zóny Jihovýchod.
Program ke zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“) je součástí Střednědobé strategie
zlepšení kvality ovzduší v ČR do roku 2020 (dále jen „Střednědobá strategie“), která je
zpracována zejména ve vztahu k požadavku Evropské komise připravit ucelenou koncepci řízení
kvality ovzduší pro Českou republiku a představuje základní koncepční dokument, jejichž
vypracování ukládá Ministerstvu životního prostředí zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).
PZKO řeší kvalitu ovzduší na regionální úrovni. Cílem PZKO je co nejdříve dosáhnout
požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1, zákona o ochraně
ovzduší a účelem PZKO bylo zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění
ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší
a dosažení přípustné úrovně znečištění.
Opatření ke snížení vlivů na úroveň znečištění ovzduší jsou rozděleny do čtyř základních
sektorů – ke snížení vlivů ze silniční dopravy, ze stacionárních zdrojů, ze zemědělské výroby
a ze stacionárních zdrojů provozovaných v živnostenské činnosti a v domácnostech. V PZKO
jsou stanoveny také emisní stropy pro silniční dopravu pro vymezená území a tyto se uplatní od
roku 2020 včetně. Emisní stropy pro silniční dopravu byly stanoveny pro zastavěná území obcí
s počtem obyvatel nad 5000 pro částice PM10 (prašné částice). Tam, kde jsou tyto úrovně
splněny, je třeba realizovat opatření navržená v PZKO zlepšování kvality ovzduší v přiměřeném
rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.
PZKO nabyl účinnosti k 20. 6. 2016 a k naplňování jeho cílů a plnění stanovených opatření byly
zřízeny pro každou zónu Implementační výbory, jejichž členové byly nominovány z řad MŽP,
krajů a z obecních úřadů s rozšířenou působností, kterých se tento dokument dotýká.
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Celý obsah PZKO je elektronicky zveřejněn na webových stránkách krajské úřadu http://www.krvysocina.cz/ochrana-ovzdusi/.
Na jednání se dostavil člen komise Jaromír Kalina.
Informace o realizaci veřejné zakázky na služby „Informační systém kvality ovzduší v Kraji
Vysočina“ a o propagaci Kraje Vysočina v rámci tohoto projektu
Kateřina Žáková uvedla, že na základě smlouvy o dílo, uzavřené dne 7. 9. 2012 Krajem
Vysočina s konsorciem – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o.,
Praha, probíhá realizace veřejné zakázky na služby „Informační systém kvality ovzduší v Kraji
Vysočina“ (dále jen „ISKOV“).
Cílem projektu ISKOV je podpora optimalizace sítě imisního monitoringu v Kraji Vysočina
takovým způsobem, aby systém poskytoval široké veřejnosti aktuální informace o stavu ovzduší
v kraji prostřednictvím on-line dat ve veřejně přístupném informačním systému, a aby byl
podpůrným nástrojem pro rozhodování a výkon státní správy a samosprávy na úseku ochrany
ovzduší.
Měřící kampaně byly naplánovány tak, aby reprezentovaly topnou a netopnou sezonu a každá
lokalita měla své specifické poslání zaměřené buď na dopravu, lokální topeniště nebo
průmyslovou zónu.
Od 1. 10. 2012 se provádí měření kvality ovzduší na 24 vybraných lokalitách nejvýznamnějších
znečišťujících látek. Od začátku měření poskytují speciálně vytvořené webové stránky
www.ovzdusivysocina.cz okamžitá data o výsledcích měření znečištění ovzduší a počasí.
Webové stránky poskytují veřejnosti také další informace jako např. popis sledovaných lokalit,
charakteristiku sledovaných látek, harmonogram měření, kontakty, apod.
V září 2012 zpracovatel předal první část díla „Vstupní analýzu“ a vytvořil webové stránky.
V letech 2013 - 2016 obdržel Kraj Vysočina Roční zprávy z měření probíhajících vždy
v období od 1. 10. do 30. 9. daného kalendářního roku. Výsledky měření z jednotlivých let
potvrzují skutečnost, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům v České republice.
V současné době probíhá poslední rok měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina, který bude
obdobně jako v předchozích čtyřech letech zakončen předáním Roční zprávy z měření za
období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 a dále bude, dle výše uvedené smlouvy o dílo, předána
celková zpráva k trendům a zhodnocení 5 letého kontinuálního měření. Závěrečná celková
zpráva by měla interpretovat naměřená data v širších souvislostech a hodnotit mimo jiné také
dopad míry znečištění ovzduší na jednotlivé skupiny obyvatelstva včetně stanovení zdravotních
rizik s tím spojených.
V souvislosti s realizací projektu ISKOV připravil OŽPZ propagační letáky „Víte, co dýcháte?“,
které slouží k propagaci projektu ISKOV a Kraje Vysočina. Kraj Vysočina rovněž připravil
výstavu fotografií prachových částic spojenou s odborným výkladem zaměřeným na ochranu
ovzduší v Kraji Vysočina a prezentaci výsledků měření v rámci projektu ISKOV, která se
uskutečnila na konci roku 2014. Výstava fotografií je k dispozici k zapůjčení v rámci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a byla v minulých letech poskytnuta základním
školám a ekologickým centrům. V souvislosti s ekologickou výchovou a osvětou v oblasti
ochrany ovzduší zajistil OŽPZ také zpracování výukového materiálu určeného především pro
studenty a koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách.
V současné době pracuje OŽPZ ve spolupráci odborem regionálního rozvoje na přípravě
projektu, který by měl na úspěšně probíhající ISKOV navázat.
Ze zasedání se omluvil člen komise Josef Myslivec.
Usnesení 007/02/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí

Číslo jednací:

KUJI 33135/2017

Číslo stránky

5

informace o řešení problematiky ochrany ovzduší v Kraji Vysočina
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 008/02/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o realizaci veřejné zakázky na služby „Informační systém kvality ovzduší v Kraji
Vysočina“, o způsobu propagace tohoto projektu a Kraje Vysočina a přípravě pokračování
tohoto projektu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Projednání žádosti o přijetí zástupce za neziskové organizace
Zdeněk Ryšavý uvedl, že organizace KOUS Vysočina, z. s., požádala dopisem ze dne
12. 1. 2017, aby byl Jaromír Maštera, ze Sdružení Krajina, zván na jednání komise pro životní
prostředí jako host s hlasem poradním.
Usnesení 009/02/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
souhlasí
aby byl Jaromír Maštera, zástupce organizace KOUS, z. s, zván na jednání komise pro životní
prostředí jako stálý host.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
2. Diskuse a různé (2. část)
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 6. června 2017, od 14.30 hodin.
6. Závěr
Závěrem Zdeněk Ryšavý poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.
Zdeněk Ryšavý
člen 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. 4. 2017.

Číslo jednací:
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