Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje
Pracovní skupina pro životní prostředí

Zápis z 16. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí
Termín jednání: 15.01.2020
Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje,
místnost č. 240
Účastníci jednání: viz prezenční listina
Program jednání:
1. Zahájení
2. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK): výstupy z projednání vize Strategie a projednání
návrhové části dokumentu
3. Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji
4. a) Pozemky pro ochranu přírody a krajiny v ohledu kompenzací
b) Úprava podmínek pro komplexní pozemkové úpravy
c) Apel na zařazení města Brna do seznamu statutárních měst, žádajících o podporu v rámci výzvy č. 10/2019
národního programu ŽP – „nadlimitní čištění komunikací“
Odpadové hospodářství (kaly)
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení
- Ve 13:00 hodin pan František Havíř (garant PS, vedoucí odboru životního prostředí KrÚ JMK) přivítal přítomné
členy pracovní skupiny pro životní prostředí (PS) a představil program jednání, který oproti pozvánce naznal
drobných změn. Primárním tématem 16. jednání PS bylo téma kvality ovzduší v Jihomoravském kraji a další
témata dle výše uvedeného programu.

2. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 21+): výstupy z projednání vize Strategie a projednání
návrhové části dokumentu
- Pan Tomáš Kubíček (ORR KrÚ JMK) představil aktuální stav prací na SRJMK 2021+. Členům PS byly představeny
výstupy z prvního projednání expertní skupiny, která se sešla v 11/2019:

-

Výstupy z 1. expertního projednání:
čistší ovzduší – zvýšit podíl vytápění na plyn a elektriku, omezit vytápění tuhými palivy
kvalitní zdroje pitné vody
zlepšení způsobu obhospodařování (zemědělské) půdy s ohledem jak na větrnou a vodní erozi, tak zadržení
vody v krajině – důraz na zmenšení půdních bloků, zvýšení biodiverzity, sadbu remízek atp.
využití chytrých technologií
realizování KoPÚ – zvýšení pestrosti krajiny (kvalitní cesty, krajina propojená cyklostezkami atp.)
pestrá nabídka regionálních potravin s důrazem na ekologické formy hospodářství.
Členům PS byla dále představena pracovní verze strategické části dokumentu SRJMK 21+. Zmíněna byla prioritní
oblast č. 4, která se věnuje životnímu prostředí, rozvoji venkova a zemědělství. Strategická část dokumentu
SRJMK 21+ byla v předstihu před jednáním zaslána členům PS k případným připomínkám.
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-

Ze strany pana Havíře byl připomenut mj. nedostatečný stav komplexních pozemkových úprav, což bylo
opakovaně urgováno skrze Ministerstvo zemědělství. Pan Ledvina (člen PS za ANNO JMK) vznesl připomínku
k SRJMK 21+ ohledně snížení emisí skleníkových plynů. Další podrobnosti a informace k SRJMK 21+ naleznete
v prezentaci v příloze č. 1 a také na webových stránkách www.lepsikraj.cz, kde je k dispozici vedle analytické části
také návrh strategické části dokumentu SRJMK 21+ (v záložce „dokumenty ke stažení“).

3. Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji
- Pan Tomáš Helán představil členům PS aktuální data a informace ke kvalitě ovzduší v Jihomoravském kraji (JMK).
Detailně bylo pojednáno o zdrojích znečištění. Podtrhnut byl význam kvality ovzduší z hlediska délky života
obyvatel. S kvalitou ovzduší úzce souvisí opakované překračování imisního limitu pro suspendované částice ve
vzduchu PM10. Vyšší je koncentrace PM10 v údolních oblastech. Prachová částice, ať má jakýkoliv zdroj, škodí
stejně (lepivá funkce prachu funguje jako nosič znečištění).
- Mezi významné zdroje znečištění ovzduší se řadí zejména lokální topeniště v domácnostech, doprava, víření
prachu, větrná eroze a v neposlední řadě také dálkový transport znečištění (Polsko).
- Podrobné informace s konkrétními daty vztahující se ke znečištění a kvalitě ovzduší v JMK naleznete v prezentaci
v příloze č. 2.

4. a) Pozemky pro ochranu přírody a krajiny (OPK) v ohledu kompenzací
b) Úprava podmínek pro komplexní pozemkové úpravy
c) Apel na zařazení města Brna do seznamu statutárních měst, žádajících o podporu v rámci výzvy č. 10/2019
národního programu ŽP – „nadlimitní čištění komunikací“
-

-

-

-

AD a): Pan František Havíř představil členům PS informace k současným problémům vzniklým díky
nedostatečnému ošetření práv vlastníků pozemků v ohledu kompenzací na místech se zájmem OPK. Podrobné
informace naleznete v příloze č. 3. S ohledem na stav situace se jako nejakceptovatelnější řešení jeví odkup
takovýchto pozemků.
AD b): Na základě požadavků „Sborníku Voda pro Jihomoravský kraj “ (Voda pro JMK), který byl projednán na
předcházejících jednáních PS ŽP a dále na jednání s Ministerstvem zemědělství (MZE), se PS na návrh pana Havíře
konsensem shodla na potřebě formulace žádosti na MZE ve věci úpravy podmínek pro komplexní pozemkové
úpravy, dle sborníku Voda pro JMK.
AD c): S ohledem na opakované nadlimitní překročení denních imisních limitů pro suspendované částice PM10
a existenci národního programu ŽP „nadlimitní čištění komunikací“ (výzva č. 10/2019) se na návrh pana Havíře
členové PS konsensem shodli na potřebě zformulování žádosti adresované na Ministerstvo životního prostředí ve
věci zařazení města Brna do seznamu statutárních měst, která mohou žádat o podporu v rámci výzvy č. 10/2019
národního programu ŽP – „nadlimitní čištění komunikací“.
K výše uvedenému AD a) – AD c) přijala PS konsensem doporučující usnesení pro RSK JMK v následujícím znění:

Usnesení PSŽP 1/1/2020:
Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK:
navrhnout MŽP: vytvoření položky v rozpočtu MŽP (SFŽP) pro výkup pozemků, které jsou nevyužitelné jako ZPF
z důvodu potřeb ochrany přírody a krajiny a zadržování vody v krajině.
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Usnesení PSŽP 2/1/2020:
Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK:
požádat MZE o úpravu podmínky pro komplexní pozemkové úpravy – dle požadavků Sborníku Voda pro Jihomoravský
kraj.

Usnesení PSŽP 3/1/2020:
Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK:
požádat MŽP o zařazení města Brna do seznamu statutárních měst, která mohou žádat o podporu v rámci výzvy
č. 10/2019 národního programu ŽP – „nadlimitní čištění komunikací“.

- Usnesení 1-3/1/2020 byla přijata konsensuálně přítomnými členy PS1

5. Různé: Diskuze o návrzích témat pro další jednání
- Na základě definovaných problémů v oblasti životního prostředí v území JMK zazněly následující návrhy s tématy
pro další jednání PS:
- Hluková zátěž – (poznámka: JMK bez kompetencí)
- Ovzduší, odpady
- Elektromobilita
- V souvislosti s elektromobilitou byl připomenut každoroční veletrh AMPER, který se letos uskuteční ve 3/2020,
místo: BVV. Více informací: http://www.amper.cz/.

6. Závěr
- Pan František Havíř poděkoval hostům a členům PS za účast a diskuzi nad představenými tématy. Jednání PS bylo
ukončeno v 15:40 hod.

-

Přílohy:
Příloha č. 1 – Tvorba SRJMK21+ PS ŽP
Příloha č. 2 – Prezentace PS ŽP Kvalita ovzduší
Příloha č. 3 – Pozemky OPK

Zpracoval: Vojtěch Kasina
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V době hlasování přítomno 5 členů/náhradníků PS + 1 delegovaný zástupce za člena ČHMÚ – pan Brzezina z celkových 11 členů
PS.
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