Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 3/2020
konaného dne 15. 9. 2020
Přítomni:
1. Milan Brychta

3. Karel Malinský

2. Lucie Vichrová (předsedkyně)

4. Jan Joneš (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

7. Martin Malina

2. Zdeněk Ryšavý

8. Josef Herbrych

3. Josef Myslivec

9. Jaromír Kalina

4. Ludmila Řezníčková

10. Hana Hodáčová

5. Atila Koncz (místopředseda)

11. Jan Zimmerman

6. Bohumír Nikl

12. Mária Pilková

Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
Program:
1. Zahájení
2. Vyhodnocení činnosti komise za období 2017 až 2020
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 není usnášeníschopná. Přednesla návrh programu jednání, který byl přítomnými členy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi
přítomnými schválen.
2. Vyhodnocení činnosti komise za období 2017 až 2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Joneš uvedl, že v uplynulém volebním období se komise věnovala okruhům, které jsou pro
činnost kraje v oblasti životního prostředí klíčové a které souvisí se samosprávnou činností
kraje, popřípadě komise obdržela informativně i podklady o činnosti v přenesené působnosti.
Na zasedáních komise byla projednávána zejména tato témata:
Dotační programy
Z programů se zaměřením na životní prostředí se jednalo zejména o Kotlíkové dotace
a programy Fondu Vysočiny: Hospodaření v lesích, Odpady a ekologická výchova, Projektová
příprava ve vodním hospodářství (dříve Čistá voda), Stavby ve vodním hospodářství.
Podrobnosti k aktuálně připravovaným programům Fondu Vysočiny na rok 2021 v oblasti
životního prostředí (v gesci OŽPZ a komise pro životní prostředí) a ve vazbě na schválené

Zásady zastupitelstva kraje pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací
byly uvedeny v přílohách materiálu KŽP-02-2020-04, př. 1 až př. 4 (tzv. fiších se zaměřením
programů).
Projekty ze strukturálních fondů v oblasti životního prostředí
Komise projednávala možnosti využívání podpory z OPŽP Krajem Vysočina na řešení svých
úkolů, a to zejména v těchto okruzích:
 Projekty k revitalizaci zeleně v areálech parků a zahrad příspěvkových organizací,
nejčastěji u příspěvkových organizací v oblasti sociální péče, školství, kultury
a zdravotnictví.
 Projekty v oblasti posílení biodiverzity a implementace Natury 2000 – 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.
 Projekty úspor energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina, a to s důrazem na
potřebnost akce na jednotlivých budovách.
 Kotlíkové dotace – projekt má snahu snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek. Projekt je
administrován odborem regionálního rozvoje.
Strategie rozvoje kraje
Ze strategie rozvoje kraje se komise orientovala na části zaměřené na opatření v životním
prostředí: 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, Lesnictví a myslivost.
Dále byla zasedání komise zaměřená tematicky na problematiku (v tématech obsažená dotační
politika).
Ochrana ovzduší v Kraji Vysočina
V kraji se v oblasti ochrany ovzduší (v samostatné působnosti) v uplynulém období řešilo
především sledování kvality ovzduší (viz dále projekty ISKOV, ISKOV II a Měření kvality ovzduší
v průmyslové zóně města Jihlavy).
Odpadové hospodářství v Kraji Vysočina
Koncepčním materiálem kraje v odpadovém hospodářství je plán odpadového hospodářství.
Kraj k plánu v samostatné působnosti každoročně vyhodnocoval pomocí soustavy indikátorů
plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje a ve dvouletých cyklech zpracovával zprávu
o plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje. Dále kraj zajišťoval řadu aktivit,
realizovaných a připravovaných pro naplňování cílů plánu odpadového hospodářství, k čemuž
má kraj zpracovaný akční plán pro přípravu a realizaci opatření k plnění cílů plánu odpadového
hospodářství. Dále má kraj na podporu cílů plánu uzavřeny dlouhodobé partnerské smlouvy
s kolektivními systémy v odpadovém hospodářství a každoročně pak uzavírá dodatky smluv
s konkretizací opatření pro daný rok.
Vodní hospodářství v Kraji Vysočina
Agenda vodního hospodářství se v kraji, který je důležitou zásobárnou zejména povrchové vody
nadregionálního významu, zaměřuje zejména na koncepční a strategické materiály v této
oblasti, kterými jsou: Plánování v oblasti vod – plány oblastí povodí a plány dílčích povodí, Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, Povodňový plán pro území Kraje Vysočina a na
aktivity s tím související. Novou a aktuální se stala v řešeném období problematika řešení
dopadů dlouhodobého sucha a zabezpečenosti vodních zdrojů určených k zásobování pitnou
vodou především pak vodárenských nádrží (Hubenov, Mostiště, Nová Říše, Švihov, Vír). Dále
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se jednalo o zajištění činnosti pracovních skupin ustavených hejtmanem (k řešení dopadů
dlouhodobého sucha, Za čistou řeku Jihlavu, Želivka – vodárenská nádrž Švihov).
Lesní hospodářství
V rámci řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti se komise věnovala okruhům:
kůrovcová kalamita a opatření obecné povahy, dotace v lesním hospodářství z rozpočtu Kraje
Vysočina, příspěvky do lesů ze státního rozpočtu, zásady, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, pachové ohradníky, výkup
spodních čelistí prasete divokého, v přenesené působnosti pak informacím o schvalování
lesních hospodářských plánů, příspěvkům do lesů ze státního rozpočtu atd.
Ochrany přírody a krajiny
Ochrana přírody a krajiny v kraji se kontinuálně zabývá především třemi oblastmi:
1. Implementace soustavy NATURA 2000; 2. Péče o maloplošná zvláště chráněná území,
zvláště chráněné druhy a stanoviště; 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.
4. Činnost záchranné stanice Pavlov, o.p.s. a její financování.
Ekologická výchova
Kraj Vysočina má (v roce 2018 aktualizovanou) krajskou koncepci ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) a akční plán EVVO na období 2018 – 2020. Při jejich realizaci se
zaměřuje především na poskytování a zveřejňování informací o ŽP a EVVO, vzdělávání
v EVVO, spolupráce v EVVO s veřejnou správou atd.
V následné diskusi uvedla Lucie Vichrová, že jednou z priorit, kterými by se měla zabývat
komise v příštím volebním období je vodní hospodářství a problematika sucha. Dále bylo
diskutováno o kůrovcové kalamitě a s tím souvisejících problémech (např. roztříštěné vlastnictví
lesů).
3. Diskuse a různé
Lucie Vichrová poděkovala členům a hostům komise za jejich činnost v celém volebním období,
zástupcům krajského úřadu, především odboru životního prostředí a zemědělství, za vzornou
přípravu podkladových materiálů pro jednání komise.
Martin Hyský poděkoval členům komise za přínosné náměty a připomínky v oblasti životního
prostředí a za věcná jednání.
4. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za 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 17. 9. 2020.
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