Z á p i s
z 23. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí, 
konaného dne 28. 4. 2008 na KÚ Karlovarského kraje, budova C, zas. míst. č. 133

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

Jednání zahájil předseda komise RNDr. Vanoušek. Na začátku byl schválen program jednání.
Komise se dohodla na následujícím:
K bodu č. 1 programu – Zpráva o vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje:
Po prezentaci byla vedena diskuze k obsahu předložené Zprávy o vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje. Členové Komise požádali o specifikaci některých údajů a k nim vznesli připomínky. Je zřejmé, že pro další využití je třeba validitu číselných údajů dále posoudit. Upozorněno bylo na odpady použitých přírodních zdrojů – peloidů. Jádrem diskuze bylo využití a zpracování BRKO, kde se členové Komise shodují v tom, že perspektivu pro další využití mají komposty vyráběné z odpadu s převahou zeleně.
Usnesení: Komise Zprávu o vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje její projednání v orgánech kraje.
          Hlasování: 5-0-0	
K bodu č. 2 programu – Informace pracovní skupiny pro invazivní rostliny:
Pan RNDr. Růžička podal informaci o dosavadní činnosti skupiny pro invazivní rostliny a navrhl prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy na září 2008.
Usnesení: Komise stanovuje termín pro předložení závěrečné informace pracovní skupiny pro invazivní rostliny do 30. 9. 2008.
           Hlasování: 5-0-0	

K bodu č. 3 programu – Informace o řešení problematiky sinic:
Paní Ing. Vršecká a pan RNDr. Růžička seznámili přítomné se situací ohledně žádosti o finanční příspěvek na projekt odstranění sinic z přehrady Skalka a o přípravách projektu v Nové Roli. Žádost o příspěvek na projekt odstranění sinic byla podána do Cíle III Česko – bavorská spolupráce. Členové Komise diskutovali o jednotlivých možnostech odstranění sinic z nádrže navrhovaných odborníkem přes problematiku sinic, panem Doc. Maršálkem.
Usnesení: Komise vzala na vědomí informaci Ing. Vršecké a RNDr. Růžičky o průběhu prací 
a příprav projektů na odstranění sinic z přehrady Skalka a Novorolského rybníka.
Hlasování: 6-0-0

K bodu č. 4 programu – Různé:
Pan RNDr. Žlebek informoval přítomné o činnosti ekocenter v rámci projektu SEF.
Pan RNDr. Pěček pozval přítomné na odborný seminář, který se uskuteční 27. května 2008 v krajské knihovně.




                                                                                             RNDr. Pavel Vanoušek
předseda Komise rady pro životní prostředí

Zapsala: Mgr. Andrea Krýzlová

