
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise životního prostředí a změny klimatu 

 
 

U s n e s e n í 

z 2. jednání Komise životního prostředí a změny klimatu 

konaného dne 07.04.2020 od 12.30 hodin  

 prostřednictvím videokonference 

 

Přítomni: Kuchař Jan, Beitl Robin, Beránek František, Ing. Čekanová Dana (odchod 13.18 - příchod 

v 13.35. hod), Ing. Červenka Jiří, Ing. Klimeš Erik (odchod v 12.53 - příchod 13.21 hod.), 

Ing. Krása Petr, Mgr. Melichar Vladimír, RNDr. Petr Rojík Ph.D. (příchod 13.03 hod.), 

Stropek Miroslav (odchod 14.54 hod.), Ing. Vinš Martin, Bc. Karel Nykles, Šťovíček Michal 

(odchod 15.10 hod.) 

Omluveni:  - 

Neomluveni:  -  
Ostatní zúčastnění: Ing. Jakobec Karel, Ing. Martincová Regina, Ing. Vavříková Lucie, 

Ing. Bělohoubková Jana, PhDr. Voštová Kamila, Ing. Baranovská Helena,  

Mgr. Krýzlová Andrea, Ing. Lupínek Václav, Ing. Venhoda Vít, Lokajíčková Sandra 

 

Jednání zahájil ve 12.30 hod. a ukončil v 16.15 hod. předseda Komise životního prostředí a změny klimatu 

(dále jen „Komise ŽPZK“) Jan Kuchař. 

1) Program: 

1. Úvod - schválení programu jednání a schválení účasti hostů, organizační věci 

2. Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 (Voštová, Bělohoubková, Martincová,  Baranovská)  

3. Koncepce ve zjišťovacím řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Zjišťovací řízení 

ke koncepci: Plán dílčího povodí Berounky 2022-2027 (Krýzlová)  

4. Koncepce ve zjišťovacím řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Zjišťovací řízení 

ke koncepci: Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022-2027 (Krýzlová)  

5. Koncepce ve zjišťovacím řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Zjišťovací řízení 

ke koncepci: Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 (Martincová)  

6. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství (Lupínek)  

7. Poskytnutí individuálních dotací I. (Venhoda) 

8. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2021 

a ukončení příjmu žádostí do dotačního programu (Baranovská) 

9. Konec těžby uhlí (předseda) 

10. Různé (Melichar) 

usnesení č. 03/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí s programem jednání a přítomností hostů na zasedání komise (uvedených v odstavci 

„ostatní zúčastnění“). 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 

 

2) Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027  

usnesení č. 04/4/21 

Komise ŽPZK bere na vědomí informaci o Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 - 2027  

a doporučuje Radě Karlovarského kraje souhlasit s dokumentem Program rozvoje Karlovarského kraje 

na období 2021 - 2027. 

hlasování: 

pro: 10  proti: 0  zdržel se: 2 

 

  



 2 

3) Koncepce ve zjišťovacím řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Zjišťovací 

řízení ke koncepci: Plán dílčího povodí Berounky 2022 - 2027 

usnesení č. 05/4/21 

Komise ŽPZK po prostudování předloženého oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Berounky 

2022 - 2027“, tak jak je navržena, nemá připomínky. 

hlasování: 

pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0 

 

4) Koncepce ve zjišťovacím řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Zjišťovací 

řízení ke koncepci: Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022 - 2027  

usnesení č. 06/4/21 

Komise ŽPZK po prostudování předloženého oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe  

a ostatních přítoků Labe 2022 - 2027“, tak jak je navržena, nemá připomínky. 

hlasování: 

pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0 

 

5) Koncepce ve zjišťovacím řízení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Zjišťovací 

řízení ke koncepci: Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 

usnesení č. 07/4/21 

Komise ŽPZK po prostudování předloženého oznámení koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 

2021-2027“, tak jak je navržena, nemá připomínky. 

hlasování: 

pro: 11  proti: 0  zdržel se: 2 

 

6) Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství  

A) usnesení č. 08/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu včelařství pro rok 2021 dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0 

 

B) usnesení č. 09/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje udělit výjimku z pravidel pro příjem  

a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace na podporu včelařství pro pana Tomáše Uhlíka. 

hlasování: 

pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0 

 

C) usnesení č. 10/4/21 

Komise ŽPZK doporučuje Radě Karlovarského kraje úpravu pravidel dotačního programu na podporu 

včelařství pro příští rok, a to pro možnost poskytnout dotace i včelařům, kteří nemají trvalý pobyt  

v Karlovarském kraji, avšak včelstvo se v Karlovarském kraji nachází. 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 1 
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D) usnesení č. 11/4/21 

Komise ŽPZK doporučuje Radě Karlovarského kraje přesun nevyplacených finančních prostředků 

z dotačního programu podpory včelařů na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů (např. 

Ostrovský Macík z.s., DROSERA z.s. Bublava, Stanice pro záchranu živočichů Soos) a podporu 

environmentálních center  (Kozodoj apod.). 

hlasování: 

pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Poskytnutí individuálních dotací I.  

A) Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému 

spolku Sokolov (ČMMJ, z.s., OMS Sokolov) na vydání Mysliveckého zpravodaje   

usnesení č. 12/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov na vydávání 

Mysliveckého zpravodaje s celokrajskou působností v roce 2021 dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 1 

 

B) Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému 

spolku Sokolov na činnost dvou kroužků mládeže myslivosti na rok 2021 

usnesení č. 13/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov na činnost dvou kroužků 

mládeže myslivosti v roce 2021 dle návrhu. 

hlasování: 

pro:13  proti: 0  zdržel se: 0 

 

C) Poskytnutí individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému 

spolku Sokolov na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře za rok 2020 

usnesení č. 14/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Sokolov za účelem částečného 

pokrytí nákladů spojených s pořádáním chovatelské přehlídky a výstavy trofejí ulovené zvěře za rok 2020  

ve dnech 15. 4. 2021 – 18. 4. 2021 na statku Bernard v Královském Poříčí dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 11  proti: 0  zdržel se: 2 

 

D) Poskytnutí individuální dotace spolku DROSERA z.s. na pořízení provozuschopného vozidla 

k zajištění transportu zraněných a handicapovaných volně žijících živočichů 

usnesení č. 15/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

spolku DROSERA z.s. na pořízení provozuschopného vozidla k zajištění transportu zraněných  

a handicapovaných volně žijících živočichů v plné požadované výši žadatelem. 

hlasování: 

pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0 
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E) Poskytnutí individuální dotace Sdružení Krušné hory – západ na analýzu optimálního systému svozu 

odpadů 

usnesení č. 16/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace 

Sdružení Krušné hory - západ na analýzu optimálního systému svozu odpadů dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0 

 

F) Poskytnutí individuální dotace Sdružení Krušné hory – západ na čištění a úklid veřejných 

prostranství kolem vodních toků a podél naučných stezek 

 

usnesení č. 17/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

Sdružení Krušné hory – západ na čištění a úklid veřejných prostranství kolem vodních toků a podél naučných 

stezek ve výši 1/3 požadované částky žadatelem. 

 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 1 

 

8) Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 

2021 a ukončení příjmu žádostí do dotačního programu  

A) usnesení č. 18/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi 

v územích ohrožených povodněmi na rok 2021 dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 11  proti: 0  zdržel se: 0 

 

B) usnesení č. 19/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje udělit výjimku z pravidel pro příjem 

a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace Programu na realizaci opatření  

na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi městu Loket dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 11  proti: 0  zdržel se: 0 

 

C) usnesení č. 20/4/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit ukončení příjmu žádostí  

do dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi z důvodu vyčerpání schválené alokace dotačního 

programu na rok 2021. 

hlasování: 

pro: 11  proti: 0  zdržel se: 0 
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9) Konec těžby uhlí  

A) usnesení č. 21/4/21 

Komise ŽPZK doporučuje Radě Karlovarského kraje nesouhlasit s navrženým termínem konce těžby uhlí 

v roce 2038 a doporučuje vyzvat vládu, aby přijala termín konce těžby uhlí již v roce 2033 a směřovat své 

plánování k tomuto datu. 

hlasování: 

pro: 10  proti:0  zdržel se: 1 

 

B) usnesení č. 22/4/21 

Komise ŽPZK doporučuje Radě Karlovarského kraje:  

1) aby požádala vládu o pověření příslušných členů vlády přípravou opatření, které zajistí sociální situaci 

osob, které budou útlumem těžby a spalováním uhlí postiženi (např. výsluhové příspěvky pro všechny 

zaměstnance společností těžících a spalujících uhlí, kteří přijdou o práci);  

2) aby požádala vládu, aby intenzivně řešila využití evropských zdrojů financí pro potřebnou transformaci, se 

speciálním akcentem transformace teplárenství, které se týká všech krajů; 

3) zachovat ochranu stávajících ložisek nerostných surovin v komunikaci s Obvodním báňským úřadem  

pro území kraje Karlovarského. 

hlasování: 

pro: 11  proti: 0  zdržel se: 0 

 

10) Různé 

Příspěvek pana Melichara k záměru Modernizace letiště Karlovy Vary - IV. etapa, rozšíření 

a prodloužení RWY 11/29 

Komise projednala tento příspěvek bez usnesení 

 

 

           

    Jan Kuchař v.r. 

předseda Komise životního prostředí 

a změny klimatu 

 

V Karlových Varech dne 07.04.2021 

Zapisovatelka: Ing. Lucie Vavříková 

 


