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Zápis z 14. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí 

 

Termín jednání: 03.06.2019 

Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, místnost č. 240 

Účastníci jednání: viz prezenční listina  

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení dotačního programu „Sucho“ 

3. Voda pro Jihomoravský kraj 

4. Diskuze a závěr 

 

 

1. Zahájení 

- Ve 13:00 hodin pan Ing. František Havíř přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro životní prostředí (PS) 

a představil program jednání. 

 

 

2. Vyhodnocení dotačního programu „Sucho“ 

- Ing. Jan Lachout a Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D. (ORR KrÚ JMK) představili členům PS aktuální informace týkající se 

vyhodnocení dotačního programu „Sucho“ (DP Sucho). DP Sucho je zaměřený na podporu zlepšení technického 

stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží, protierozních opatření a zpracování projektové 

dokumentace. Příjemci jsou obce, DSO, školy, církve, případně zemědělský podnikatel. Výše dotace min. 25.000 Kč 

max. 400.000 Kč ( min. spoluúčast 50 %). 

- V letech 2017 až 2018 Jihomoravský kraj podpořil formou dotačního programu 9,5 mil. Kč celkem 47 

projektů.  Jednalo se především o projekty revitalizace (64 %) a výstavby nových malých vodních nádrží, rybníků 

(11 %), tvorby mokřadů, protierozní opatření a přípravných činnosti – tj. tvorby projektových dokumentací (17 %). 

- V roce 2019 byl dotační program rozšířen o dotační titul  „Následná péče o zeleň“ (DT) alokací 2 mil. Kč. DT je 

zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy, keře). V prvním kole bylo podpořeno 41 projektů 

v celkové výši 1,8 mil Kč. 

 

- Další aktivity na podporu boje proti suchu: 

- Projekt „Klimatická zeleň“ – podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině, péče o zeleň: 

- 54 odborných seminářů v rámci území 18 MAS (jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, cca 900 účastníků). 

- Modelová výsadba 2.500 stromů v území kraje (sady, zahrady, meze, liniové výsadby). 

- Mezinárodní konference 23.05.2019 Lednice „Stromy v krajině jako adaptační opatření na změnu klimatu“ 

(75 účastníků). 

 

- Seminář:  „Praktické ukázky ke zmírnění dopadů klimatických změn v jihomoravské krajině“, konaný v rámci 

veletrhu URBIS SMART CITY FAIR. 

 

- Další informace s grafy k vyhodnocení DP Sucho v prezentaci v příloze č. 1 – Podpora boje proti suchu v JMK. 
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3. Voda pro Jihomoravský kraj 

- Pan Ing. František Havíř v krátkosti připomenul zásadní body tříleté práce PS s ohledem na řešení 

problematiky sucha v Jihomoravském kraji (JMK).  Pojednáno bylo o vodní a větrné erozi, navrhovaných 

technických opatřeních, pozemkových úpravách, obnově větrolamů, organické hmotě v lesní půdě, kalech 

a způsobech jejich likvidace a dalších tématech, které úzce s problémem vody a její kvalitou na  území JMK souvisí. 

PS v minulosti v této věci přijala řadu doporučujících usnesení, ve kterých buďto navrhovala opatření, která by 

pomohla v řešení zadržování vody v JMK  nebo přímo iniciovala jednání se zainteresovanými ministerstvy. 

Podrobné informace k problematice vody a sucha v JMK naleznete v dokumentu v příloze č. 2 – Sborník Voda pro 

JMK a v příloze č. 3 – Prezentace Voda pro JMK (slide 1–32) . 

 

- Na základě výstupů z předcházejících jednáních PS, přijatých usnesení a osobních jednání se zainteresovanými 

ministerstvy byl ze strany odboru životního prostředí (KrÚ JMK) vytvořen sborník Voda pro JMK. Sborník obsahuje 

analytickou a návrhovou část a shrnuje  problematiku vody v JMK do jednoho uceleného dokumentu.  

 

- Po krátké diskuzi přijala PS následující usnesení: 

 

- Přijatá usnesení: 

Usnesení PSŽP č. 1/6/2019: 

Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK použít Jihomoravskému kraji  sborník „Voda pro JMK“ 

pro jednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a dalšími organizacemi, které mohou 

ovlivnit hospodaření s vodou. 

- Usnesení bylo přijato konsensuálně nadpoloviční většinou všech členů PS. 

 

- Vyjma výše uvedeného dále představil pan Ing. František Havíř členům PS pracovní materiál k možnému zapojení 

JMK do programu „SUWAC“ (Program trvale udržitelného života regionu povodí řeky Dyje z hlediska vodního 

hospodářství jako klíčového limitu udržitelného života). Přípravné jednání proběhlo na začátku tohoto roku. Na 

základě představených informací přijala PS následující druhé usnesení: 

 

- Usnesení PSŽP č. 2/6/2019: 

Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK podpořit zapojení Jihomoravského kraje do programu 

„SUWAC“ (Program trvale udržitelného života regionu povodí řeky Dyje z hlediska vodního hospodářství jako 

klíčového limitu udržitelného života).  

Usnesení bylo přijato konsensuálně nadpoloviční většinou všech členů PS. 

 

4. Diskuze a závěr 

- V rámci závěrečného bodu jednání proběhla mezi členy PS diskuze nad tématem, zda problematika hospodaření 

s vodou zaznívá i v rámci jiných krajů. Pro JMK je stěžejní Kraj Vysočina (KV). V KV byla založena a průběžně se 

schází se pracovní skupina zaměřující se na sucho. S KV probíhá příležitostná výměna informací. 

 

- Pan Ing. Martin Vaněček (Statutární město Brno) navrhl PS, že na příští jednání připraví informace k tématu 

omezení CO2 v rámci města Brna, ke kterému byl zpracován akční plán pro udržitelný rozvoj.  
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- Jsou vítány náměty na program jednání PS ŽP RSK. Předseda vyzval členy k předložení návrhů (návrhy je možno 

zaslat panu Ing. Havířovi). 

 

- Na závěr jednání pan Ing. František Havíř poděkoval členům PS za účast. Zároveň byl domluven přibližný termín 

dalšího jednání: 09.09.2019 (cca měsíc předem bude oficiálně zaslána pozvánka s potvrzením termínu). Jednání 

PS bylo ukončeno ve 14:10 hod. 

 

 

Výstupy z jednání pracovní skupiny pro životní prostředí: 

 

- Přijatá usnesení: 

Usnesení PSŽP č. 1/6/2019: 

Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK použít Jihomoravskému kraji  sborník „Voda pro JMK“ 

pro jednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a dalšími organizacemi, které mohou 

ovlivnit hospodaření s vodou. 

- Usnesení bylo přijato konsensuálně nadpoloviční většinou všech členů PS. 

 

 

- Usnesení PSŽP č. 2/6/2019: 

Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK podpořit zapojení Jihomoravského kraje do programu 

„SUWAC“ (Program trvale udržitelného života regionu povodí řeky Dyje z hlediska vodního hospodářství jako 

klíčového limitu udržitelného života).  

Usnesení bylo přijato konsensuálně nadpoloviční většinou všech členů PS. 

 

 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Podpora boje proti suchu v JMK 

- Příloha č. 2 – Sborník Voda pro JMK 

- Příloha č. 3 – Prezentace Voda pro JMK 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Vojtěch Kasina, v.r. 

 

Schválil: Ing. František Havíř, v.r. 


