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Zápis č. 6 ze zasedání 

Výboru pro životní prostředí a zemědělství (dále jen VŽPZ/Výbor)  

konaného dne 2. 6. 2022 

 

Přítomni: Ing. Jarmila Smotlachová, Bc. Lukáš Vápeník, Bc. Jakub Nekolný, Bc. Tomáš Laňka, 

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Václav Hrabě, Jaroslav Červinka, RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Hana 

Hajná 

 

Omluveni: Ing. Dan Jiránek, Mgr. Luděk Jeništa, Jan Jiskra, Ing. Jiří Bouška, Ing. Jiří Haspeklo, 

Vratislav Rubeš 

  

Hosté: 

Mgr. Jana Skopalíková – radní pro oblast životního prostředí a zemědělství 

Mgr. Jana Říhová – EIA, SEA, Odbor životního prostředí a zemědělství 

PhDr. Jaromír Synek – odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP 

Ing. Josef Stehlík – předseda ASZ Beroun, Kladno a starosta obce Chodouň 

MUDr. Václava Zímová – starostka obce Velké Popovice 

Ing. Vladimír Kuncl – předseda ASZ Příbram 

 

1. Úvod jednání a představení Záměru nové železniční trati v úseku Praha-Bystřice u Be-

nešova (koridor D204) a diskuze o úseku, který prochází přírodním parkem Velkopopo-

vicko 

Úvodem jednání předsedkyně Výboru J. Smotlachová přivítala členy Výboru, zástupce Od-

boru životního prostředí a zemědělství a přizvané hosty. 

Jelikož Výbor nebyl usnášeníschopný a zároveň dva členové Výboru informovali předsedkyni 

o svém zdržení s tím, že se na jednání v co nejbližší době dostaví, navrhla předsedkyně Výboru 

J. Smotlachová projednání bodu „Záměr nové železniční trati v úseku Praha-Bystřice u Bene-

šova (koridor D204) a diskuze o úseku, který prochází přírodním parkem Velkopopovicko“. 

Následně přivítala MUDr. Václavu Zímovou, která představila přírodní park Velkopopo-

vicko a okomentovala výše uvedený bod. 

Poté proběhla diskuze, ve které zazněla tato témata: 

• Z pohledu obce není dopravní řešení vhodné (obec usiluje o komplexní řešení i s ob-

chvaty obce, záměrem obce je zároveň hledání nejméně zatěžujícího řešení) 

• Otázka propojení dvou komunikací jiným způsobem než přes místní železniční síť 

• Způsobení zásahu do přírodního parku, který by měl zůstat zachován pro širší aglome-

raci obyvatel (význam parku není lokální, ale je to cenná přírodní lokalita) 

• Možná likvidace ložisek hornin způsobená stavbou 

• Otázka využití nádražní dopravy, jaké druhy vlaků budou tímto koridorem projíždět 

(obava, že by v lokalitě nebyla žádná dopravní obslužnost) 

• Obci se nedostalo jiného variantního řešení, které by zhodnotilo i jiné možnosti (ze 

strany Ministerstva dopravy neproběhlo žádné zadání dalších variantních tras, které by 

řešily obsluhu aglomerace a zmírnily zásah do jádra parku) 

• Nedostatečná minimalizace dopadu hlukové zátěže na obyvatelstvo 

• Postavení k věci obce Říčany 

• Doporučení, aby obec ohledně této problematiky oslovila Ministerstvo životního pro-

středí ČR, které by lépe mohlo zhodnotit vlivy na životní prostředí 

• Otázka možnosti zkapacitnění stávající železnice (v některých úsecích není možné roz-

šíření stávající železnice na 2 kolejiště) 

• Přírodní park je zásobárnou vody pro celé území, otázka narušení vodonosných vrstev 

• Vyhodnocení SEA 
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• Zásadnější bude proces EIA, který může být podkladem pro změnu Zásad územního 

rozvoje Středočeského kraje (ZÚR) 

• Připomínkování obce k Veřejnému projednání aktualizace ZÚR 

• Doporučení vytvoření podnětu, jak by měla alternativní variantní trasa vypadat 

• EIA ve zjišťovacím řízení může navrhnout do dokumentace zpracování dalších variant 

• Otázku vytvoření alternativní trasy je nutné projednat Ministerstvem životního prostředí 

ČR a Ministerstvem dopravy 

• Vyhodnocení co nejnižšího dopadu stavby na krajinný ráz 

 

Členové Výboru vzali informaci o Záměru nové železniční trati v úseku Praha-Bystřice u Be-

nešova (koridor D204) na vědomí. 

 

Na jednání se dostavili J. Červinka a J. Nekolný. 

 

2. Volba ověřovatele zápisu  

Předsedkyně Výboru konstatovala, že je Výbor usnášeníschopný. 

Ověřovatelem zápisu byl navržen P. Petřík. 

 

Usnesení č. 001-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

s c h v a l u j e  

jako ověřovatele zápisu P. Petříka 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 9       PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

3. Schválení programu 

1. Úvod jednání a představení Záměru nové železniční trati v úseku Praha-Bystřice  

u Benešova (koridor D204) a diskuze o úseku, který prochází přírodním parkem 

Velkopopovicko 

2. Volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu 

4. Kontrola zápisu z minulého jednání VŽPZ 

5. Vydání vyjádření kraje jako územně samosprávného celku – posouzení vlivů  

na životní prostředí (Tisk č. 28/2022) 

6. Zásady pro změny schváleného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území 

Středočeského kraje (platné od roku 2022) (Tisk č. 29/2022) 

7. Poskytnutí dotací dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Životní 

prostředí (Tisk č. 30/2022) 

8. Poskytnutí dotací dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Drobné 

vodohospodářské projekty (Tisk č. 31/2022) 

9. Různé  

10. Závěr 

 

Usnesení č. 002-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

s c h v a l u j e  

program jednání Výboru dne 2. 6. 2022 
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HLASOVÁNÍ:  PRO: 9  PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

4. Kontrola zápisu z předchozího jednání 

 

Usnesení č. 003-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

s c h v a l u j e  

zápis č. 5 ze zasedání Výboru pro životní prostředí a zemědělství ze dne 5. 5. 2022  

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 9         PROTI: 0         ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

5. Vydání vyjádření kraje jako územně samosprávného celku – posouzení vlivů  

na životní prostředí (Tisk č. 28/2022) 

J. Smotlachová představila a Mgr. Jana Říhová okomentovala výše uvedený materiál. 

 

Usnesení č. 004-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

A) Záměry, které byly projednány Radou Středočeského kraje dne 5. 5. 2022 

 

1) Administrativní, obchodní a logistické centrum Mladá Boleslav – Řepov – Kat. II – 

STC2479 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Výbor souhlasí se záměrem „Administrativní, obchodní  

a logistické centrum Mladá Boleslav – Řepov“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a ne-

požaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

2) D10 modernizace, EXIT 3 - EXIT 46 – Kat. I – OV1242 

Zajišťuje: MŽP podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Výbor souhlasí se záměrem „D10 modernizace, EXIT 3 – 

EXIT 46“ a preferuje variantu 2a nebo 2b EXITu 17 – MÚK U Čtyř kamenů, se zachováním 

sjezdu k obci Hlavenec. 

 

B) Záměry, které byly projednány Radou Středočeského kraje dne 12. 5. 2022 

 

3) II. rozšíření logistického areálu spol. Dachser Czech Republic, a.s. – areál Kladno  

(2. podání) – Kat. II – STC2480 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 1 VŽPaZ: Výbor souhlasí se záměrem „II. rozšíření logistického areálu 

spol. Dachser Czech Republic, a.s. – areál Kladno (2. podání)“, ke zjišťovacímu řízení nemá 

připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

 

C)  Záměry, které byly projednány Radou Středočeského kraje dne 19. 5. 2022 

 

4) Novostavba prodejny LIDL, Kutná Hora – Kat. II – STC2481 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 2 VŽPaZ: Výbor nesouhlasí se záměrem „Novostavba prodejny LIDL, 

Kutná Hora“ a požaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. V dokumentaci požaduje 
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dopracovat zejména kumulativní vlivy navazující plánované zástavby, nevyřešenou dopravní 

situaci a nevyjasněné nakládání s dešťovými vodami. 

 

D)  Záměry, které byly projednány Radou Středočeského kraje dne 26. 5. 2022 

 

5) Cyklostezka ve směru Bezděčín – Chrást u Mladé Boleslavi – Nevyloučen vliv na plo-

chy Natura 2000 – STC2482 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                              

Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Výbor souhlasí se záměrem „Cyklostezka ve směru Bezděčín 

– Chrást u Mladé Boleslavi“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další po-

suzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

6) Industrial Park Drásov – Kat. II – STC2481 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 2 VŽPaZ: Výbor nesouhlasí se záměrem „Industrial Park Drásov“  

a požaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. V dokumentaci požaduje vyřešit vsak 

dešťových vod na pozemku žadatele reálným způsobem. 

7) Průmyslový park Buda – Kat. II – STC2481 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Výbor souhlasí se záměrem „Průmyslový park Buda“,  

ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 

Sb. 

8) Úpravy povrchu terénu v pískovně Zlosyň – Dokumentace – STC2481 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 1 VŽPaZ: Výbor nesouhlasí s dokumentací k záměru „Úpravy povrchu 

terénu v pískovně Zlosyň“ a požaduje prodloužit dobu biologické rekultivace povrchu pískovny 

na minimálně 7 let, s využitím hluboko kořenících suchu odolných jetelovin (vojtěška, komo-

nice, výsev 25 kg osiva na hektar), aby došlo k propojení rekultivovaného orničního horizontu 

s podorničím a s inertním materiálem v úrovni půdotvorného substrátu. Čistě travní společen-

stva nejsou pro biologickou rekultivaci vhodná, protože koření mělce a nepřinášejí požadovaný 

efekt. 

Veškerá biomasa na pozemcích by měla být mulčována při výšce porostu 15 cm  

(4 - 5x za sezónu) a mulč by měl být ponechán jemně rozptýlený na ploše pro zvýšení podílu 

organické hmoty v půdě. 

Teprve po takto provedené biologické rekultivaci lze pozemek považovat znovu za ornou půdu. 

 

E) Záměry, které budou projednány Radou Středočeského kraje dne 2. 6. 2022 

 

9) Sběrný dvůr s překládací stanicí odpadů Hostivice – Kat. II – STC2485 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 1 VŽPaZ: Výbor souhlasí se záměrem „Sběrný dvůr s překládací stanicí 

odpadů Hostivice“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování  

dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Výbor upozorňuje na skutečnost, že investor by měl využívat dopravní cestu, která minimali-

zuje průjezd zastavěným územím okolních obcí, tzn. Chýně po ulici Hostivická a dále  

přes Chrášťany na D0, v opačném směru ulicí Západní, Hostivice a směrem na Jeneč a nájezd 

na D6 v kilometru 7. 

10) Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021–2027 – 

oznámení koncepce MŽP – MZP297K 

Zajišťuje: MŽP podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                              
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Návrh usnesení PS č. 2 VŽPaZ: Výbor souhlasí s oznámením koncepce „Integrovaná strategie 

pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021–2027“, ke zjišťovacímu řízení nemá při-

pomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

 

F)  Záměry, které budou projednány Radou Středočeského kraje dne 9. 6. 2022 

 

11) Přestavba betonárny Tuklaty – Kat. II – STC2486 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Výbor souhlasí se záměrem „Přestavba betonárny Tuklaty", 

ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 

Sb. 

12) Depolymerizační linka Králův Dvůr – Kat. II – oznámení záměru MŽP – OV1257 

Zajišťuje: MŽP podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 2 VŽPaZ: Výbor požaduje k záměru „Depolymerizační linka Králův 

Dvůr“ další posuzování dle zákona 100/2001 Sb., a to zejména s ohledem na vnitřní rozpory  

v předložených dokumentech a potřebu veřejného projednání.    

V některých dokumentech je uváděno, že se v zařízení budou zpracovávat ojeté pneumatiky – 

tomu ovšem neodpovídají např. parametry spotřeby louhů k alkalické vypírce plynů – s ohle-

dem na obsah síry a sazí v pneu. Dále jsou naprosto nesourodé informace týkající se procesního 

plynu – podle některých vyjádření (BAT) se plyny budou používat k termickému ohřevu, podle 

jiných – popis technologie, bude ohřev zajišťován výlučně indukcí. Ohřívat indukcí lze výlučně 

jen vodivý materiál, což ani plasty, ani ojeté pneumatiky (s výjimkou ocelového kordu) nejsou. 

Část popisu technologie není uvedena s ohledem na obchodní či jiné tajemství, ale bez toho 

nelze vliv na ŽP ani na lidské zdraví řádně posoudit. Podle jedné z tabulek obsahuje kapalný 

recyklát cca 90 % určitých chemických prvků, který z neuvedených prvků nebo které prvky 

tvoří zbývajících 10 % není uvedeno. Obdobně u uhlíkového zbytku, zde tvoří neznámý pr-

vek/prvky cca 6 %. 

13) Novostavba skladové haly v areálu firmy Plaček, k. ú. Poděbrady – Kat. II – STC2487 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Výbor souhlasí se záměrem „Novostavba skladové haly  

v areálu firmy Plaček, k.ú. Poděbrady“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje 

další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

14) VD Senomaty – Dokumentace – STC2190 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 1 VŽPaZ: Výbor souhlasí s dokumentací k záměru „VD Senomaty“  

a nemá připomínky. 

15) VD Šanov – Dokumentace – STC2206 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 1 VŽPaZ: Výbor souhlasí s dokumentací k záměru „VD Šanov“ a nemá 

připomínky. 

 

G) Záměry, které budou projednány Radou Středočeského kraje dne 16. 6. 2022 

 

16) Výstavba výrobní haly BetonBau Tuchoměřice – Kat. II – STC2488 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 1 VŽPaZ: Zatím bez návrhu usnesení. 

17) Paroplynový cyklus EMĚ – Dokumentace – MŽP – MZP514 

Zajišťuje: MŽP podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Zatím bez návrhu usnesení. 

18) Navýšení kapacity kompostárny Ostrov – Kat. II – STC2489 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               
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Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Zatím bez návrhu usnesení. 

 

H) Záměry, které budou projednány Radou Středočeského kraje dne 23. 6. 2022 

 

19) Pokračování v těžbě kamene ve stanoveném dobývacím prostoru Senec – Kat. II – 

STC2490 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 1 VŽPaZ: Zatím bez návrhu usnesení 

20) Obchodně skladovací areál – Kat. II – STC2491 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 3 VŽPaZ: Zatím bez návrhu usnesení 

 

I) Záměry, které budou projednány Radou Středočeského kraje dne 30. 6. 2022 

 

21) Stání na Vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou – Kat. II – STC2492 

Zajišťuje: KÚ podle  zákona č. 100/2001 Sb.                                                               

Návrh usnesení PS č. 2 VŽPaZ: Zatím bez návrhu usnesení 

 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 9 PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

Z jednání se omluvila H. Hajná. 

 

6. Zásady pro změny schváleného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území 

Středočeského kraje (platné od roku 2022) (Tisk č. 29/2022) 

J. Smotlachová představila a Mgr. J. Říhová okomentoval výše uvedený materiál. 

 

Usnesení č. 005-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Středočeského kraje schválit pokyn „Zásady pro změny schváleného plánu roz-

voje vodovodů a kanalizací pro území Středočeského kraje“ platné od roku 2022  

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 8  PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

Na jednání se dostavila H. Hajná. 

 

7. Poskytnutí dotací dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Životní pro-

středí (Tisk č. 30/2022) 

J. Smotlachová představila bod a poděkovala PhDr. J. Synkovi za přípravu materiálů  

a Hodnotící komisi za posouzení projektů. PhDr. J. Synek následně okomentoval výše 

uvedený materiál. 

 

Usnesení č. 006-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství  

I.  s o u h l a s í  

s poskytnutím dotací žadatelům uvedených v Příloze č. 2 k Tisku č. 30/2022 na projekty  

ve výši, které jsou uvedeny v této příloze dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu 
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Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Ži-

votní prostředí 

II.  d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Středočeského kraje schválit poskytnutí dotací žadatelům uvedených v Příloze 

č. 2 k Tisku č. 30/2022 na projekty ve výši, které jsou uvedeny v této příloze dle Programu 2022 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního 

fondu v rámci tematického zadání Životní prostředí 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 9  PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

8. Poskytnutí dotací dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Drobné 

vodohospodářské projekty (Tisk č. 31/2022) 

J. Smotlachová představila a PhDr. J. Synek okomentoval výše uvedený materiál. 

Následně proběhla diskuze, která se týkala těchto témat: 

• Nastavení kritérií, objektivita hodnocení a transparentnost kritérií 

• Nastavení automaticky stanovených pravidel, snížení subjektivity hodnocení 

• Posouzení účelovosti vynaložených veřejných finančních prostředků 

• Nastavení pravidel pro další hodnocení 

 

Usnesení č. 007-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství  

I.  s o u h l a s í  

s poskytnutím dotací žadatelům uvedených v Příloze č. 2 k Tisku č. 31/2022 na projekty  

ve výši, které jsou uvedeny v této příloze dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání 

Drobné vodohospodářské projekty 

II.  d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Středočeského kraje schválit poskytnutí dotací žadatelům uvedených v Příloze 

č. 2 k Tisku č. 31/2022 na projekty ve výši, které jsou uvedeny v této příloze dle Programu 2022 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního 

fondu v rámci tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 9  PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

9. Různé 

V bodu různé předsedkyně Výboru navrhla v návaznosti na termíny jednání Zastupitelstva  

Středočeského kraje nové termíny jednání Výboru v roce 2023, a to na každý 2. čtvrtek v mě-

síci. 

Poté upozornila, že jednání Zastupitelstva Středočeského kraje se v měsíci prosinci r. 2022  

neuskuteční. Z tohoto důvodu byl termín jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství 

v měsíci prosinci zrušen. 

Zbylé termíny jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství v roce 2022 budou tedy ná-

sledující: 

1. 9. 2022 

6. 10. 2022 

3. 11. 2022 
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Usnesení č. 008-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství  

s c h v a l u j e 

Termíny jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství v roce 2023 na každý 2. čtvrtek  

v měsíci 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 9  PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

Poté Ing. J. Stehlík představil Ing. V. Kuncla, předsedu ASZ Příbram, informoval členy Vý-

boru o svém členství v dozorčí radě státního zemědělského intervenčního fondu a zdůvodnil, 

že vzhledem ke své zaneprázdněnosti by rád navrhl členům Výboru předání své pozice stálého 

hosta Výboru Ing. V. Kunclovi, který se následně členům Výboru představil. 

 

Usnesení č. 009-06/2022/VŽPZ ze dne 2. 6. 2022 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství  

s c h v a l u j e 

nového stálého hosta Výboru pro životní prostředí a zemědělství, kterým se stal Ing. V. Kuncl 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 9  PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

Následně P. Petřík informoval o kauze týkající se mokřadu Žabák. 

Dále zmínil marnou snahu o setkání (od 10. 2. 2022 zaslán oficiální dopis na DS) s krajským 

zastupitelem Ing. J. Pátkem, s kterým by rád pohovořil na téma problematiky stavu ovzduší a 

zároveň požádal o otevření tohoto tématu na některém z jednání VŽPZ. 

Následovala diskuze, která se týkala úniku těžkých kovů při provozu slévárny Čelákovice 

• Lepší způsob měření (současná měřicí stanice nezachytí těžké kovy v ovzduší) 

• Otázka pořízení nové měřicí stanice, zvážení modernizace měřicích stanic 

• Otázka oslovení hygienické stanice 

• Pokud zde neběží řízení, nelze do vydaného povolení zasahovat 

• Města Čelákovice a Rakovník jsou, mimo jiných, problematickými lokalitami 

• Otázka získání vlastní mobilní měřicí stanice z dotačního titulu pro danou obec  

(kdy žádost by byla řešena místní samosprávou) 

• Různé druhy měřicích stanic pro různé zdroje znečišťování ovzduší 

Závěrem diskuze navrhla předsedkyně Výboru J. Smotlachová pozvat na některé z následují-

cích jednání VŽPZ zástupce z Odboru životního prostředí a zemědělství k diskuzi týkající se 

této problematiky, kterou by se Výbor zabýval i do budoucna.  
 

10. Závěr 

Předsedkyně Výboru J. Smotlachová poděkovala všem přítomným za účast na jednání.  

 

Příští jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství se uskuteční dne 1. 9. 2022  

v budově KÚSK v zasedací místnosti číslo 1126 (1. patro). 

 

Po skončení jednání členové a hosté Výboru absolvovali prohlídku farmy Stehlík (zpracování 

a prodej na farmě), prohlídku polní cesty se zádržným systémem vody a alejí – společné  

zařízení pozemkové úpravy z roku 2014, prohlídku aleje a krajinného prvku – dotace z AOPK 

ČR a závěrem následovala ukázka levandulového údolí v obci Chodouň. 
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předsedkyně Výboru pro životní prostředí a zemědělství                ověřovatel zápisu 

                              Ing. J. Smotlachová                                RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Petra Ševčíková 

              Odbor Kancelář hejtmanky 

              oddělení organizační 


