Z á p i s

z 24. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí, 
konaného dne 27. 5. 2008 na KÚ Karlovarského kraje, budova C, zas. míst. č. 215


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


Vzhledem k omluvě RNDr. Vanouška z 24. jednání Komise byl řízením tohoto jednání Komisí pověřen RNDr. Růžička. Na začátku jednání byl odsouhlasen program jednání.
Komise se dohodla na následujícím:

K bodu č. 1 programu – Informace o projektu Školy a odpady:
Ing. Kudláček rozdal členům Komise materiály o projektu Škola a odpady a stručně projekt představil. 
Usnesení:
Komise vzala na vědomí dopis uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, pana 
Ing. Orálka, a přehled o projektu zpracovaný odborem životního prostředí a zemědělství.
Hlasování: 5-0-0

K bodu č. 2 programu – Návrh činnosti na II. pololetí r. 2008:
Členové Komise diskutovali o námětech činnosti ve II. pololetí 2008 tak, jak je navrhl odbor životního prostředí a zemědělství. Konkrétní termíny jednání nebyly z důvodu nepřítomnosti předsedy komise, pana RNDr. Vanouška, stanoveny. Schválený návrh činnosti na II. pololetí 2008 je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení:
Komise schválila Návrh činnosti Komise na II. pololetí 2008 s tím, že ukládá předsedovi Komise doplnit konkrétní termíny jednání v září a říjnu.
Hlasování: 5-0-0

K bodu č. 3 programu - Stav ovzduší v Karlovarském kraji:
Ing. Vršecká uvedla zařazení tohoto bodu na jednání Komise - na základě návrhu pana Ing. Franka 
a z důvodu, že EU se zabývá přehledem kvality místního zatížení regionu. Odbor životního prostředí 
a zemědělství využije zpracovaný přehled také v procesech IPPC a při povolování nových investic.
Ing. Podlešák informoval přítomné formou prezentace o stavu ovzduší v Karlovarském kraji. 
Ing. Růžička zašle své připomínky a doplnění autorům prezentace e-mailem. Dále Ing. Růžička upozornil na nevhodné umístění karlovarské měřící stanice, o této otázce dále členové Komisi diskutovali. Paní Chrástová upozornila na povinnost lázeňských měst měřit kvalitu ovzduší, jak vyplývá z lázeňského zákona. Mgr. Harzerová informovala přítomné o přípravě dalšího měření 
u karlovarské stanice. Ing. Frank přítomné seznámil s postupy v ETI, které sloužily k snížení znečištění ovzduší, a s koncepcí s technologiemi, které by bylo možno využít v ETI po vyčerpání zásob uhlí.
Usnesení:
Komise bere na vědomí zprávu o stavu ovzduší v Karlovarském kraji a doporučuje Radě Karlovarského kraje zabývat se otázkou měření kvality ovzduší ve smyslu reprezentativnosti a četnosti měření.
Hlasování: 5-0-0



                                                                                              RNDr. Jaroslav Růžička v. r.
                  člen Komise rady pro životní prostředí 
pověřený řízením jednání za:
                                                                                                                        
                   RNDr. Pavla Vanouška
 předsedu Komise rady pro životní prostředí




Zapsala: Mgr. Andrea Krýzlová


Příloha: 
- Návrh činnosti Komise RKK pro životní prostředí – II. pololetí 2008

