Z á p i s

ze 13. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí, 
konaného dne 19. 9. 2006 na KÚ Karlovarského kraje, budova C, zas. míst. č. 215

přítomni: 	RNDr. P. Vanoušek, Ing. M. Frank, RNDr. J. Růžička,  B. Vojtová,  Bc. M. Frous, RNDr. P. Žlebek, RNDr. J. Pěček                                              
omluveni:   	L. Chrástová
nepřítomni: 	E. Kašparová	 
hosté: 		Ing. E. Vršecká, Mgr. A. Krýzlová, Ing. Drbal

Jednání zahájil předseda komise RNDr. Vanoušek. Na začátku byl představen host jednání, pan Ing. Drbal, a byl schválen navržený program jednání s tím, že se bod č. 3 projedná první.
Komise se dohodla na následujícím:
K bodu č. 3 programu – Návrh činnosti Komise pro životní prostředí na 2. pololetí 2006:
Komise diskutovala body plánu činnosti navržené odborem životního prostředí a zemědělství a členem Komise, panem RNDr. Pěčkem. Pan RNDr. Vanoušek navrhl jako další bod projednání problematiku výskytu řas a sinic v kraji. Pan RNDr. Žlebek navrhl k projednání Informaci o postupu EVV v kraji.
Usnesení:
Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit předložený návrh plánu činnosti Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí na 2. pololetí r. 2006 tak, jak je uvedeno v příloze k tomuto zápisu.
K bodům č. 1 a 2 programu - Revize starých průzkumných dodnes nezajištěných děl a rizik z nich hrozících. Monitoring plnění správy vodních toků a povinnosti vlastníků pozemků dle vodního zákona.
Pan Ing. Drbal a pan RNDr. Pěček přednesli členům Komise příspěvky k uvedeným tématům. Členové Komise a přítomní hosté poté diskutovali o počtu nezajištěných vrtů, nepoužívaných štol a starých studen, o obsahu CO2 v podzemních vodách, o právním hledisku problematiky, vodním zákonu apod.
Usnesení:
Komise vzala na vědomí informace o revizi starých průzkumných dodnes nezajištěných děl a rizik z nich hrozících.a o monitoringu plnění správy vodních toků a povinnosti vlastníků pozemků dle vodního zákona. Komise se dohodla, že tato témata více probere na dalších jednáních Komise.
K bodu č. 4 programu - Různé:
Pan RNDr. Žlebek informoval přítomné o 9. mezinárodní konferenci a výstavě: Doprava 
a technologie k udržitelnému rozvoji, která proběhla v Karlových Varech ve dnech 13. – 15. 9. 2006, a přítomným rozdal CD o této akci.

Příloha: Návrh činnosti Komise na 2. pololetí 2006

                                                                                              RNDr. Pavel Vanoušek
předseda Komise rady pro životní prostředí

Zapsala: Mgr. Andrea Krýzlová

