
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

 Pracovní skupina pro životní prostředí  

 

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí 

 
Termín jednání: 4. září 2017 
Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, místnost č. 240  
Účastníci jednání: viz prezenční listina  
 
Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Připomínkování analytické a návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021 

3. Změna garanta PS ŽP 

4. Čištění odpadních vod JMK  

5. Různé 

6. Závěr          

  

1. Zahájení 

- Ing. František Havíř, garant pracovní skupiny, přivítal všechny přítomné a představil program. Jednání 

bylo zahájeno v 13:00 hodin.  

- V rámci úvodní části setkání pracovní skupiny představila paní RNDr. Hana Svobodová, Ph.D, Program 

rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 (dále jen „PRJMK“) pro pracovní skupinu životní prostředí 

(viz prezentace v příloze č. 1).  

 

2. Připomínkování analytické a návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 

2021 

- V reakci na přednesenou prezentaci přítomní členové pracovní skupiny vznesli připomínky k zavádějící 

formulaci některých užitých termínů, a to s ohledem na jejich nedostatečnou odbornost. 

- S ohledem na přednesenou prezentaci a následující připomínky garant pracovní skupiny  - pan 

Ing. František Havíř – konstatoval, že pracovní skupina byla informována o průběhu přípravy PRJMK, 

přičemž členové byli vyzváni k možnému vyjádření dodatečných připomínek k přednesenému tématu 

do 11. 9. 2017 na email garep@garep.cz, v kopii uveďte pan Tomáš Grulich grulich.tomas@kr-

jihomoravsky.cz. 

 

3. Změna garanta PS ŽP 

- V rámci jednání byli přítomní členové pracovní skupiny informováni o personální výměně koordinátora 

pracovní skupiny (nikoliv garanta). Ing. Lucií Ralenovskou byl představen nový koordinátor pracovních 

skupin pan Mgr. Vojtěch Kasina.  

 

 

4. Čištění odpadních vod JMK  

- V návaznosti na další bod programu - Čištění odpadních vod JMK – byl přítomným členům pracovní 

skupiny sdělen stav odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Jihomoravského kraje.   

- K dané problematice vystoupil se svým příspěvkem pan vedoucí oddělení vodního a lesního 

hospodářství Ing. Mojmír Pehal, který přítomné seznámil se současným stavem zásob pitné vody 

Jihomoravského kraje, a dále přítomné informoval o stavu čištění odpadních vod v JMK. Celkem se 

odhaduje v JMK potřeba investicí do odkanalizování 2,5 mld. Kč.  

- V reakci na příspěvek pana Ing. Mojmíra Pehala byla garantem Pracovní skupiny vyvolána 

diskuze  téma výjimek udělených pro malé obce v ohledu předepsaných norem v čištění odpadních vod.  
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- Přítomní členové jménem garanta projektu navrhli zpřísnění těchto limitů a výjimek pro malé obce. 

Pracovní skupina se rovněž shodla na potřebě navýšení příspěvků ze strany státu. 

 

Usnesení č. 1 

Členové budou připomínkovat analytickou část Programu rozvoje Jihomoravského kraje v termínu 

do 11. září 2017, návrhové části Programu do 27. září 2017. 

 

Usnesení č. 2 

Pracovní skupina navrhuje zpřísnění limitů vypouštěného fosforu u ČOV s návrhem pro RSK:  

RSK žádá Ministerstvo životního prostředí o zpřísnění limitů u dotovaných soustav čištění odpadních 

vod s podmínkou odstraňování fosforu do maximálního limitu vypouštěného P 2mg/l u ČOV do 5000 

EO a 1mg/l u ČOV nad 5000 EO, krátkodobě pak do 5 mg/l.  

 

Usnesení č. 3 

Pracovní skupina předkládá Regionální stálé konferenci návrh usnesení:  

RSK žádá Ministerstvo životního prostředí o zajištění dotační podpory při výstavbě a rekonstrukcích 

kanalizačních soustav do 2 000 EO ve výši minimálně 2 mld. Kč/rok při odstranění podmínky oddílné 

kanalizace.    

 

Usnesení č. 4 

Pracovní skupina souhlasí se zpřísněním režimu vydávání výjimek k povolení k vypouštění odpadních 

vod, vydávaných vodoprávními úřady ORP s cílem zlepšit čistotu životního prostředí v obcích a vodních 

tocích.   

 

 

5. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno v 14:30 hodin. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Prezentace: Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 pro pracovní skupinu životní 
prostředí  
 

Zapsal: Mgr. Vojtěch Kasina, v.r. a  Ing. Lucie Ralenovská, v.r. 

Schválil: Ing. František Havíř, v.r. 

 garant pracovní skupiny  


