Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 1/2020
konaného dne 14. 1. 2020
Přítomni:
1. Milan Brychta

7. Bohumír Nikl

2. Josef Myslivec

8. Martin Malina

3. Lucie Vichrová (předsedkyně)

9. Jaromír Kalina

4. Ludmila Řezníčková

10. Jan Zimmerman

5. Karel Malinský

11. Jan Joneš (tajemník)

6. Atila Koncz (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

4. Hana Hodáčová

2. Zdeněk Ryšavý

5. Mária Pilková

3. Josef Herbrych
Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)

3. Radek Zvolánek (OŽPZ)
4. Martin Drápela (OŽPZ)

Program:
1. Zahájení
2. Programy Fondu Vysočiny
3. Diskuse a různé
4. 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. Vznesla podnět na doplnění
programu o bod „Informace o hydrologické situaci v Kraji Vysočina“ za bod č. 2. Takto doplněný
program jednání byl přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny
žádné připomínky a byl všemi přítomnými schválen.
2. Programy Fondu Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Radek Zvolánek uvedl, že odbor životního prostředí a zemědělství připravil k vyhlášení Program
„PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ v objemu 7 mil. Kč na
podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění
a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem určeného pro obce, svazky
obcí a vybrané právnické osoby s maximální podporou 300 tis. Kč. Účelem Programu je přispět
ke zvýšení úrovně zásobování obyvatel Kraje Vysočina pitnou vodou v odpovídající jakosti
a množství, přispět ke zvýšení podílu čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů a snížit

množství znečištění vypouštěného do povrchových nebo podzemních vod, přispět ke zvýšení
úrovně ochrany před povodněmi nebo suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.
Program je rozdělen do třech podprogramů. V podprogramu A se jedná o podporu generelů
nebo projektových dokumentací řešící opatření v oblasti zásobování pitnou vodou (výstavbu
nebo intenzifikaci vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů). V podprogramu
B se jedná o podporu generelů nebo projektových dokumentací řešící opatření v oblasti
odvádění a čištění odpadních vod (výstavbu nebo intenzifikaci kanalizačních systémů pro
veřejnou potřebu odvádějících odpadní vody a sloužících veřejné potřebě, výstavbu nebo
intenzifikaci ČOV pro veřejnou potřebu nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod,
včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství).
V podprogramu C se jedná o podporu studií nebo projektových dokumentací řešící ochranu před
povodněmi zastavěného území žadatele nebo řešící zadržení vody v krajině (výstavba nebo
úprava vodních děl sloužící povodňové ochraně, výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží,
zvýšení bezpečnosti stávajících vodních nádrží, úprava koryt vodních toků, zvýšení retenční
schopnosti krajiny), dále o podporu hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů za
účelem vyhledání zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z veřejných
vodovodů z důvodu nedostatečné kvantity nebo kvality vody ve stávajících vodních zdrojích.
Program má stejné zaměření jako program „Čistá voda“, který byl vyhlašován do roku 2019.
Jedná se tedy o výstižnější název programu.
Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídicím výborem.
Martin Drápela doplnil, že se jedná o jeden z nejúspěšnějších dotačních programů Fondu
Vysočiny.
Členové komise obdrželi návrh Výzvy k předkládání projektů (podkladový materiál Kžp-01-202002, př. 1).
V následné diskusi členů komise apelovala Ludmila Řezníčková na širokou prezentaci nového
názvu dotačního programu.
Usnesení 001/01/2020/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Projektová příprava ve vodním
hospodářství 2020“ dle materiálu Kžp-01-2020-02, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o hydrologické situaci v Kraji Vysočina
Radek Zvolánek a Martin Drápela předložili členům komise informace o aktuální hydrologické
situaci na základě podkladů jednotlivých správců povodí (Povodí Moravy s.p., Povodí Vltavy,
státní podnik a Povodí Labe, státní podnik) a Českého hydrometeorologického ústavu.
Na základě žádosti členů komise budou předložené podklady elektronicky rozeslány společně
se zápisem z jednání komise.
Úkol: Rozeslat elektronicky členům komise předložené zprávy o aktuální hydrologické situaci
v Kraji Vysočina.
V následné diskusi členů komise informoval Radek Zvolánek na základě dotazu Jaromíra Kaliny
o propojení vodovodu mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou. Do Havlíčkova Brodu je
distribuována voda z nádrže Švihov, provozováno společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův
Brod, a.s. Tato společnost zásobuje pitnou vodou i obec Štoky. Společnost připravuje projekt na
propojení vodovodu z Havlíčkova Brodu do Štok. Město Jihlava vyvolalo jednání ohledně
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možnosti dovedení vodovodu ze Štok do Jihlavy, čímž by se zvýšilo zabezpečení města Jihlavy
v zásobování pitnou vodou. Jednání prozatím probíhají.
4. Diskuse a různé
Martin Hyský informoval o poradě se zástupci státní správy lesů dne 14. 1. 2020, která se týkala
zejména zkušeností s novým finančním titulem na kompenzaci zhoršeného zpeněžení dřeva
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a novinek v nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Jan Joneš uvedl, že odborem životního prostředí a zemědělství je připravována konference
příkladů dobré praxe na téma předcházení vzniku odpadů a materiálového využití odpadů dne
8. 4. 2020. V rámci konference dojde k vyhodnocení soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2019“.
Na základě dotazu Lucie Vichrové o situaci ohledně Integrovaného systému nakládání s odpady
v Kraji Vysočina (dále jen „ISNOV“) Martin Hyský uvedl, že se konalo valné shromáždění
Sdružení obcí Vysočiny, kde byla mimo jiné řešena i tato problematika. Dle informací provádí
Energetická agentura Vysočiny aktualizaci studie možného řešení podle současného stavu. To
by mělo pomoci obcím v následném rozhodování. Také začala probíhat debata o možné
koncovce, a sice zařízení pro energetické využití odpadu (to by mělo být součástí aktualizované
studie).
Ludmila Řezníčková podala doplňující informace. V současné době uvažuje Sdružení obcí
Vysočiny o tom, aby bylo ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů) na území Kraje
Vysočina. Energetická agentura Vysočiny zpracovává rozbor (pro a proti). Do konce měsíce
března 2020 má být rozbor dokončen.
Jan Joneš k diskutované problematice uvedl, že zhruba před 10 lety bylo ZEVO jako společná
investice obcí připravováno, avšak vzhledem k velkým investičním nákladům nebylo obcemi
v na projektu pokračováno. Problémem je nejen vysoká investice, ale také využití tepla. Je
zapotřebí navázání na průmyslové podniky. Avšak podniky nechtějí být závislé na komunálním
teple.
Jaromír Kalina v diskusi uvedl, že kromě legislativy a splnění emisních limitů, je zde ještě
stránka ekonomická. Dále uvedl, že schází zpracovatelské kapacity na recyklovaný odpad.
Jaromír Kalina požádal, zda by na základě novely zákona o odpadech mohly být na některém
z následných jednání komise předloženy členům komise informace o dopadech pro Kraj
Vysočina (dopady, cenotvorba, důsledky).
Jan Joneš uvedl, že vzhledem k tomu, že novela zákona o odpadech je v legislativním procesu,
budou předložené číselné údaje zpracovány pouze dle aktuálního legislativního znění.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na středu 8. dubna 2020 od 14.30 hodin.
5. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila zasedání.
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 20. 1. 2020.
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