Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 4/2010
konaného dne 5. 10. 2010
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

7. Ivo Rohovský

2. František Kučera

8. Miloš Musil

3. Lubomír Pisk

9. Zdeněk Štefl

4. Jiří Svoboda

10. Jaroslav Poborský

5. Pavel Hájek (předseda)

11. Jan Joneš (tajemník)

6. Stanislav Šíp
Nepřítomni (omluveni):
1. Jaroslav Bártl
Hosté:
1. Josef Matějek (člen rady kraje)
2. Zdeněk Ryšavý (člen rady kraje)
3. Vlastimil Vaněk (OAK Jihlava)
4. Michal Bratršovský (Zemědělský svaz ČR, KIS Vysočina)
5. Květuše Hejátková (ZERA)
6. Jana Slaninová (OŽP)
7. Dana Vacková (OŽP)
8. Roman Slouka (OŽP)
9. Olga Kameníková (OLVHZ)
10. Jiří Bartoš (OLVHZ)
11. Petr Bureš (OLVHZ)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení problematiky ochrany přírody a krajiny - Strategie ochrany krajinného rázu kraje
Vysočina;
3. Řešení problematiky environmentální výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO) v kraji
Vysočina;
4. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v kraji Vysočina;
5. Diskuse a různé;
6. Závěr.
1. Zahájení
Pavel Hájek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
zasedání – ten byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
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2. Řešení problematiky ochrany přírody a krajiny - Strategie ochrany krajinného rázu kraje
Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jan Joneš zběžně uvedl problematiku popsanou v materiálu.
Roman Slouka informoval, že na základě usnesení zastupitelstva a rady kraje z roku 2007
nechal odbor životního prostředí zpracovat koncepční materiál Strategie ochrany krajiny v kraji
Vysočina - ochrana krajinného rázu. Materiál byl zpracován autorským týmem Studio B&M,
sdružení fyzických osob, Žďár nad Sázavou – Praha.
Dokument je určený k ochraně pozitivních hodnot krajinného rázu na úrovni kraje. V samostatné
působnosti bude deklarovat ochranu krajinného rázu jako prioritu kraje. V přenesené působnosti
bude sloužit jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy k ochraně krajinného rázu
a bude součástí územního rozvoje.
Strategie má celkem 6 částí, přičemž se předpokládá, že zastupitelstvu a radě kraje bude
předložena část E - Zásady ochrany krajinného rázu. 1. část – úvod, 2. část – legislativní rámec,
3. část – znaky krajinného rázu, 4. část – hodnoty krajinného rázu, 5. část – zásady ochrany
krajinného rázu, 6. část - krajinářské ochranné podmínky území kraje Vysočina, 7. část – návrh
ochranných podmínek jednotlivých oblasti kraje Vysočina, 8. část – zajištění udržitelnosti
charakteru krajiny.
Strategie jako koncepční materiál nemá normativní charakter - není závazný a vynutitelný.
Strategie však může přispět k jednotnému postupu při vyhodnocování estetické a přírodní
hodnoty krajinného rázu, při vymezování cenných prostorů s převahou pozitivních hodnot
krajinného rázu, při identifikaci základních znaků a hodnot jednotlivých vymezených prostorů
a stanovení jejich ochrany.
Usnesení 012/04/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o Strategii ochrany krajinného rázu a
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Strategii ochrany krajinného rázu v části
E. Zásady ochrany krajinného rázu dle materiálu KZŽP-04-2010-02, př. 3.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Řešení problematiky environmentální výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO) v kraji
Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jan Joneš zběžně uvedl problematiku popsanou v materiálu. Zpracovaná koncepce již byla
jednou komisi předložena, na základě zkušeností byla původní koncepce zjednodušena
a upravena. Koordinátora EVVO dělala firma ZERA.
Jana Slaninová doplnila, že na základě výběrového řízení zpracovala v prosinci 2008 návrh
koncepce společnost Chaloupky o.p.s. V říjnu 2009 předložil odbor životního prostředí návrh
koncepce komisi pro zemědělství a životní prostředí, ta ji doporučila ke schválení. V průběhu let
2009 a 2010 odbor životního prostředí v rámci činnosti koordinační pracovní skupiny zjišťoval
možnost ověřování naplňování koncepce dle návrhu z prosince 2008. Byly zjištěny problémy
s vymezením indikátorů vypovídajících o naplňování strategických cílů koncepce, nejsou známy
indikátory, které by vhodně hodnotily efektivnost systémů EVVO, tj. jejich dopad na povědomí
obyvatel. Dále chybí prostředky na ověřování formou průzkumů veřejného mínění.
Odbor životního prostředí navrhuje hodnotit koncepci formou sledování naplňování jednotlivých
opatření a ověřováním prostřednictvím dotazníkového šetření a průzkumů veřejného mínění
v menším rozsahu oproti návrhu z prosince 2008.
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Upravený návrh koncepce je součástí podkladových materiálů.
V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen komise Miloš Musil.
Usnesení 013/04/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
upravený návrh Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje
Vysočina a
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit návrh Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina dle materiálu KZŽP-04-2010-03 př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v kraji Vysočina
Josef Matějek uvedl, že tak jako každoročně, byly v letošním roce schvalovány lesní
hospodářské plány, jednalo se celkem o 65 lesních hospodářských plánů.
Nadále pokračuje poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina.
V rozpočtu pro rok 2010 byla na tyto příspěvky schválena částka 22,5 mil. Kč. Žádosti na
poskytnutí tohoto příspěvku jsou stále podávány, a to za situace, kdy uvedená částka z rozpočtu
je již vyčerpána. Řešení této situace bude předmětem jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.
Informoval také, že zástupci kraje a odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství se
podílejí na tvorbě Národního lesnického programu pro období do roku 2013.
I v letošním roce byly organizovány akce propagující lesnictví a hospodaření v lesích. Mezi tyto
akce lze zařadit např. seminář pro odborné lesní hospodáře, vlastníky lesů, ale i veřejnost,
výstavu realizovanou v souvislosti s Týdnem lesů či tzv. lesní pedagogiku.
Pohovořil také o spolupráci kraje Vysočina s Nadací pojišťovny Generali na pilotním opatření
Pachové ohradníky 2010.
Na 12.11.2010 je do sídla kraje Vysočina připravován seminář pro myslivecké stráže. Jeho
cílem je předložit mysliveckým strážím aktuální informace vztahující se k jejich činnosti, včetně
např. zkušeností předaných zástupci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina či Ministerstva
zemědělství.
Usnesení 014/04/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o problematice lesního hospodářství a myslivosti v kraji Vysočina a
doporučuje
radě kraje podpořit poskytnutí finančních příspěvků v letošním roce na žádosti podané podle
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v
lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly
jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé
Josef Matějek informoval o soutěži o značku Regionální potravina kraje Vysočina. Soutěž bude
pokračovat také v příštím roce. Jedná se o jednu z možností, jak pomoci českému zemědělství.
Josef Matějek dále informoval o Bramborářských dnech, které se uskuteční ve dnech 14. – 16.
října 2010 v Havlíčkově Brodě. V rámci této akce proběhne 15. října setkání s ministrem
zemědělství Ing. Ivanem Fuksou.
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Zdeněk Ryšavý informoval o výběrovém řízení na Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji
Vysočina. Na příštím zasedání komise bude podána informace o vítězi výběrového řízení.
Agrární komora seznámila komisi s aktuální problematikou v zemědělství. Zejména informovala
o sklizni v roce 2010 (v souvislosti s počasím došlo ke snížení kvality i objemu produkce), dále o
národních dotacích a reformě společné zemědělské politiky po roce 2013.
Následně proběhla krátká diskuse o ceně a produkci mléka.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 7. prosince 2010, od 14.00 hodin.
6. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a ukončil zasedání.

Pavel Hájek v. r.
předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 7. 10. 2010
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