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Zápis č. 8 ze zasedání Výboru životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 10. 2021
Přítomno:

10 členů Výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. Roman Baran, Ing. Petr Kubíček, Vladimír Stříbrný

Hosté:

Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, Roman Žárský, Ing. Petr Dierzé, MVDr. Roman
Šebesta, Milan Havlík

Ověřovatel:

Jan Boor

1. Zahájení
Říjnové zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje v
roce 2021 se konalo v Košťálově na Semilsku. Předseda Výboru pan Vladimír Stříbrný pověřil
z důvodu své nepřítomnosti a nepřítomnosti místopředsedy v souladu s čl. II., odst. 6 Jednacího
řádu pro Výbory Zastupitelstva LK vedením tohoto zasedání člena Výboru ŽPZ pana Davida
Pražáka. Pan Pražák přivítal přítomné členy a hosty a konstatoval, že Výbor je
usnášeníschopný. Uvedl, že na posledním zasedání Výboru nebyly uděleny žádné úkoly, a tudíž
není třeba provádět jejich kontrolu.
2. Seznámení s činností Marius Pedersen Skládky Košťálov
Členové Výboru se setkali u vstupu do areálu Marius Pedersen (MP) Skládky Košťálov.
K seznámení s činností zařízení jim byli k dispozici zástupci firmy Marius Pedersen a.s. vedení
panem Romanem Žárským.
Skládka v Košťálově je zařízení k odstraňování odpadů provozované na základě integrovaného
povolení. Je umístěna ve vytěžené části melafyrového lomu. Je určena skupinou S-OO (skládka
pro ostatní odpady) respektive podskupinami S-OO1 (skládky nebo sektory skládek určené pro
ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky
rozložitelných látek a odpadů z azbestu) a S-OO3 (ukládání odpadů kategorie ostatní odpad
s podstatným obsahem organických rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na
základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu).
Celková kapacita skládky, jejíž provoz byl zahájen v roce 1993, je 2,8 mil. m3. Ukládání odpadu
probíhá unikátní metodou (vrstvy jsou vytvářeny stupňovitě). Členové Výboru byly také
informováni o rekultivací plochy, která je zatravněna. Exkurze byla ukončena seznámením
s technologií produkce kompostu a substrátu přímo v areálu skládky.
Po prohlídce zařízení se členové Výboru přesunuli do zasedací místnosti Obecního úřadu
Košťálov, kde je přivítal starosta obce Košťálov pan Milan Havlík.
3. Volba ověřovatele
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Jan Boor, který s návrhem souhlasil.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 8/21/VŽPZ/57
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu z 8. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
pana Jana Boora.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

4. Schválení programu jednání
Členům Výboru a pozvaným hostům byl v pozvánce zaslán následující návrh programu:
MP Skládka Košťálov
1. Zahájení
2. Seznámení s činností MP Skládky Košťálov
Obecní úřad Košťálov
3. Volba ověřovatele
4. Schválení programu jednání
5. Závod na zpracování odpadu Lomnice nad Popelkou
6. Aktuální situace v šíření Afrického moru prasat
7. ZR - RO č. 313/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z FOV, PVA 2020 a 2021
8. ZR - RO č. 314/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotace Povodí Labe s. p.
9. Různé (úpravy programů DFLK, Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, …)
10. Závěr
Předsedající otevřel diskuzi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
Nikdo nepodal návrh k jeho doplnění.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 8/21/VŽPZ/58
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 8. zasedání v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

5. Závod na zpracování odpadu Lomnice nad Popelkou
Činnost zařízení se členům Výboru dostavil prezentovat Ing. Petr Dierzé, vedoucí provozu
závodu firmy Marius Pedersen a.s. v Lomnici nad Popelkou.
Zařízení je provozováno na základě integrovaného povolení. V závodě je povoleno několik
technologií na zpracování odpadu: Úprava nebezpečných odpadů biodegradací a solidifikací,
sklad nebezpečných odpadů, drcení plastů a zpracování elektroodpadů.
Ke stabilizaci odpadu je využívána mobilní stabilizační linka. Ke shromažďování stabilizátu
jsou pak využívána volná místa na zastřešených a vodotěsně zabezpečených plochách.
Sklad nebezpečných odpadů a shromažďovací plochy závodu v Lomnici nad Popelkou jsou
zařízení určené pro sběr odpadu, jeho shromažďování (skladování), předúpravu spočívající v
dotřídění odpadů kategorie O (ostatní), N (nebezpečný) a O/N, které vznikají v důsledku
činnosti společnosti Marius Pedersen a.s. a odpadů kategorie O, N, s nimiž nakládá firma
Marius Pedersen a.s. Jde o sběr a výkup odpadů od původců a mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu od obcí.
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Biodegradace je biochemická metoda odstraňování odpadů, při níž dochází ke snížení
nebezpečných vlastností odpadu především v ukazatelích „Ekotoxicita“ a „Schopnost
uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování.“ Vlastní proces spočívá v
řízeném přídavku živin, vody, kyslíku, popř. mikroorganismů do kontaminovaného materiálu.
Kontaminanty (biologicky rozložitelné látky) jsou v tomto procesu využívány mikroorganismy
jako zdroj uhlíku a v metabolickém cyklu rozkládány na CO2 a vodu.
Posledních 15 let se závod zabývá především zpracováním plastů. Jedná se o závadné díly,
které neprojdou výstupní kontrolou průmyslové výroby, konkrétně automobilového průmyslu.
Průměrně jsou schopni vrátit zpět do výroby 80 % odpadového materiálu.
6. Aktuální situace v šíření Afrického moru prasat
Aktuální kritickou situaci se členům Výboru dostavil prezentovat MVDr. Roman Šebesta,
ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj (KVS).
V úvodu prezentace MVDr. Šebesta připomněl mimořádná veterinárních opatření (MVO)
z roku 2019 s celostátní platností a platnost MVO Státní veterinární správy (SVS) z roku 2020
pro oblasti s intenzivním odlovem. Na mapkách nálezu AMP v D a PL ze 7.9.2021 a 4.10.2021
přiblížil stav výskytu nákazy. Dne 11.10.2021 bylo v PL zjištěno nové ohnisko AMP, a to pouze
15 km od CZ hranic (Frýdlantský výběžek u Dolní Oldříše). Ochranné pásmo AMP v D
dosahuje až k hranici s CZ (Lužické hory, Hrádecko). Jako kritická místa přenosu nákazy přes
hranice označil MVDr. Šebesta migrační koridory divokých prasat, které protínají státní hranici
především v oblasti Frýdlantského výběžku. Seznámil s počty odlovených kusů černé zvěře
v obd. 16.11.2020 - 11.10.2021 (zastřeleno 2.079 ks). Dalších 47 ks bylo nalezeno mrtvých.
Obecně významné informace k onemocnění
Vysoce vnímavá jsou na infekční vir divoká i domácí prasata. Onemocnění se projevuje
nevýraznými klinickými příznaky (nechutenství, teplota, změna chování) a rychlým úhynem.
Smrtnost prasat je velmi vysoká (až 95 %). Až 10 % populace jsou přenašeči. Přenos
onemocnění probíhá vzájemným kontaktem nebo pomocí vektorů (hmyz, ptáci, člověk,
nedostatečně tepelně opracované potraviny). Je omezen vnitrostátní i mezinárodní obchod s
vepřovým masem a zvěřinou.
MVDr. Šebesta dále seznámil s chovy prasat a dalších zařízení s nimi spojenými v LK.
Aktivity Krajské veterinární správy
29.9.2021 - koordinační jednání na KÚ (zástupci KÚ, PČR, HZS, KHS); 1.10.2021 - jednání se
SAP Mimoň, s.r.o. (Asanační podnik) - svozová linka, kapacity. Příprava GPS mapových
podkladů (chovy, asanační podniky, honitby, myslivecká sdružení (MS), …). 4.10.2021 jednání Ústřední nákazové komise na MZe. 8.10.2021 - Aktivace KKCTN (KVS). Revize
zásob Bigbagů, PVC pytlů (aktivace dodavatelských vazeb). 11.10.2021 - zasedání Krajské
nákazové komise (KVS, HZS, PČR) + jednání s MS a starosty (oblast intenzivního odlovu).
Součinnost se zástupci velkých chovů BÚ (individuálně, organizovaně).
Pravděpodobná omezení / nařízení v rámci mimořádných veterinárních opatření (MVO)
Zákaz volného vstupu a pohybu nepovolaných osob (vozidel). Dohled Myslivecké stráže nad
pohybem osob (vozidel) - kontrola dokladů, zadržení osob ve spolupráci s PČR. Úkoly KÚ,
obcím, MS, KVS/SVS. Úkoly pro komerční i nekomerční chovatele prasat - např. zákaz
přemísťování prasat i produktů, poražení, případně utracení prasat.
Úkoly plynoucí z MVO - KÚ
Vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem - pravděpodobně půjde o krajní řešení. Údržba
výstražného značení „Zákaz vstupu“ - rozhodl-li o tomto omezení hejtman. Údržba technických
a jiných zařízení (el. ohradníky) - rozhodl-li o jejich instalaci hejtman.
Úkoly plynoucí z MVO - Obce
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Hlásit KVS každé vydané povolení ke vstupu do zákazu (ohnisko u divokých prasat). Soupis
chovatelů prasat (ohnisko v chovu prasat). Další dle MVO …
Úkoly plynoucí z MVO - MS/uživatelé honitby
Zákaz lovu drobné a spárkaté zvěře. Zákaz krmení divokých prasat. Aktivní vyhledání
uhynulých kusů. Nález uhynulého kusu neprodleně hlásit na KVS - 720 995 207. Ohlášení kusu
vloženého do kafilerního boxu asanačního podniku (místo + GPS) + KVS. Ostatní dle MVO
(kdo, čím a kde loví, značení, desinfekce, …).
Omezení přesunů prasat
Pásmo dozoru (3 km) a ochranné pásmo (7 km) - živá prasata a produkty nelze převážet. Pásmo
I. (bez výskytu AMP) - KVS určuje podmínky přesunu. Pásmo II. (výskyt u divokých prasat) ČR ano (EU chov), EU a 3. země nikoliv (jatky). Pásmo III. (výskyt u domácích prasat) - EU a
3. země nikoliv, v ČR jatky do pásma I. + II. + III, chov pouze pásmo II.
Omezení u produktů
Zákaz přemísťování masa, produktů a vedlejších živočišných produktů (VŽP) z volně žijících
prasat (ze všech pásem). Dosledování masa, produktů a VŽP včetně 15 dnů před nahlášením
podezření. Speciální značení na jatkách + VO + tepelné opracování (nic čerstvého do oběhu).
Na jatky prasata z I. + II. + III. pásma jen klinicky zdravá (maso speciálně značeno). Ulovený
divočák pouze AMP negativní - podobné zacházení a značení jako viz předchozí.
Uvedená omezení mají významný dopad na obchodování a ekonomiku.
Náhrada škod
Dle § 67-70 veterinárního zákona (chovatel, MS, zemědělci, potravináři, obce, kraj, ostatní
podílející se na likvidaci nákazy, příp. omezení likvidací).
Personální a technické kapacity k likvidaci nákazy
Primárně - MS, zaměstnanci Lesů ČR, s.p, příp. Voj. lesů a statků a technika těchto subjektů.
Podpůrně - pohotovostní střediska SVS, HZS, PČR a technika těchto subjektů.
Témata k diskusi
Alokace finančních prostředků na realizaci opatření (MS/uživatel honitby). „Zřízení sběrných
míst“ v honitbách (MS/uživatel honitby). Desinfekce sběrných míst (MS/uživatel honitby).
Otázky k řešení
Místa předání (dostupné pozemky asanačního podniku, sběrné dvory). Instalace bariér
(pachové a elektrické ohradníky, mechanické zábrany na koridory). Zařízení pro uchování
zvěřiny pro potřebu lovce (ZUZPL).
Diskuse:
Křupala - Pozitivně kvitoval přípravu opatření, která budou zavedena při předpokládaném
zavlečení nákazy. Vznesl však pochybnosti k míře hrazení rozsáhlých ekonomických ztrát a k
personálnímu zajištění naplňování rozsáhlých opatření. Odpověď Šebesta - Uvedl, že je
informován o opatřeních v D a PL, která odpovídají tamní legislativě. Zopakoval, že o náhrady
bude možné požádat na základě veterinárního zákona. Volf - Oponoval, že miliardové ztráty
způsobené přemnoženými hraboši, byly státem hrazeny v řádu cca 20 mil. Kč (na jižní Moravě).
Šebesta - Uvedl, že nebude-li v silách MS opatření zajistit, budou využity HZS, popř. Armáda
ČR. Konstatoval, že hlavní ekonomický problém vznikne u chovatelů prasat.
Vlk - Vznesl dotaz na význam omezení přítomnosti lidí v lese. Odpověď Šebesta - Zvířata
budou méně rušena, což přispěje k nižší migraci zvířat.
V průběhu projednávání bodu opustil jednání pan Rezler. Počet hlasujících se tak snížil na 9.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 8/21/VŽPZ/59
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere
na vědomí aktuální kritickou situaci v šíření vysoce nakažlivého onemocnění Africký mor
prasat.
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Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 313/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Programu vodohospodářských akcí 2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod LK
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytla vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
Navrhovaná ZR - RO č. 313/21 nezakládá nové požadavky na rozpočet kraje v roce 2021.
Veškeré výdaje jsou kryty z finančních prostředků resortu ŽPZ.
Předmětem materiálu je schválení příslušné ZR - RO a rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Programu vodohospodář. akcí (PVA) pro r. 2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod LK (FOV).
Program vodohospodářských akcí 2020 (PVA 2020)
PVA pro rok 2020 byl vyhlášen dne 28.2.2020. Doba trvání programu je od 1.1.2020 do
30.11.2021. Sběr žádostí proběhl od 21.4. do 15.5.2020. Předpokládaná celková alokace byla
schválena ve výši 20 mil. Kč. K termínu ukončení sběru žádostí obdržel OŽPZ celkem 23
žádostí s celkovým požadavkem 25.429.080,96 Kč. Hodnotící orgán Výbor ŽPZ na svém
jednání dne 18.6.2020 navrhl rozdělit finanční prostředky mezi 21 žadatelů, a to max. do výše
22.509.985,13 Kč dle uvedeného návrhu podpory. Výše rozdělených finančních prostředků pro
rok 2020 převyšovala předpokládanou schválenou alokaci v PVA. Rozdíl ve výši 2.509.985,13
Kč byl pokryt z rezerv FOV. Z celkových nákladů na projekty byly vždy odečteny nezpůsobilé
výdaje, jejichž výčet je uveden ve vyhlášení PVA, popřípadě výdaje, které nejsou předmětem
podpory. Následně byla vypočtena dotace. Výše podpory dle podmínek PVA mohla činit max.
70 % ze způsobilých výdajů, max. 2 mil. Kč.
Předmětem materiálu je projednání posledních 2 žádostí o poskytnutí dotace z PVA 2020
v úhrnné výši 2.951.514,95 Kč. A to žadatelům uvedeným v tabulce níže. Uvedení žadatelé
provedli výběrová řízení na dodavatele stavby a doložili požadované materiály k uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace. Uváděné závazné parametry vycházejí z doložené Smlouvy o dílo
a výše dotace je vypočtena z vysoutěženého rozpočtu - z celkových způsobilých výdajů. Oproti
návrhům dotací schválených Výborem ŽPZ se cena těchto 2 projektů po vysoutěžení snížila
celkem o 250.447,16 Kč.

Název
příjemce

IČ

Adresa/sídlo

Obec
Radvanec

46750690

č.p. 75, 473 01
Radvanec

VHS Turnov
(Benecko)

49295934

Antonína
Dvořáka 287,
511 01 Turnov

Název projektu

Radvanec, prodloužení
stoky C1 - splašková
kanalizace (etapa III)
Benecko - obnova
vodovodního přivaděče
Bátovka - Mrklov

Parametry

splašková
kanalizace
- 75 m
vodovodní
přivaděč B 1417 m

Dotace v max.
výši (Kč) /
podíl dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)
951.514,95 /
70 %
2.000.000,00 /
51,674 %

U obou příjemců byl dle změnového listu doloženého po vysoutěžení stavby prodloužen termín
realizace do 30.11.2022. Termín závěrečného vyúčtování pak do 19.1.2023.
Program vodohospodářských akcí 2021 (PVA 2021)
PVA pro rok 2021 byl vyhlášen dne 26.2.2021. Doba trvání programu je od 1.1.2021 do
30.11.2022. Sběr žádostí proběhl od 29.3. do 16.4.2021. Finanční alokace byla vyhlášena ve
výši 15 mil. Kč. ZK usn. č. 182/21/ZK ze dne 27.4.2021 schválilo navýšení finančních
prostředků programu o 3 mil. Kč, a to k dorovnání obvyklé každoroční výše 18 mil. Kč.
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K termínu ukončení sběru žádostí obdržel OŽPZ celkem 19 žádostí s celkovým požadavkem
více jak 21,8 mil. Kč. Dle vyhlášeného programu činila možná výše dotace max. 70 %
z celkových uznatelných nákladů projektu, max. však 1,8 mil. Kč. Vzhledem k převisu
požadovaných částek vůči finančním možnostem PVA bylo přikročeno k poměrnému krácení
výše dotace všem žadatelům, a to na 86,36 % možné požadované výše dotace. Byly přepočítány
i procentuální podíly dotace na způsobilých výdajích projektů. Hodnotící orgán Výbor ŽPZ na
svém jednání dne 20.5.2021 navrhl rozdělit finanční prostředky mezi 18 žadatelů max. do výše
17.998.019,46 Kč. U většiny projektů se jedná o ceny před vysoutěžením. Reálná výše dotace
může být nižší, k navýšení dotace LK však dojít nemůže.
ZK usn. č. 404/21/ZK ze dne 21.9.2021 již rozhodlo o poskytnutí 7 dotací z PVA 2021.
Předmětem materiálu je projednání výsledků hodnocení dalších 3 žádostí o poskytnutí dotace
z PVA 2021 v souhrnné výši 1.469.790,48 Kč. Uvedení žadatelé provedli výběrová řízení na
dodavatele stavby a doložili požadované materiály k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Výše dotace je vypočtena z vysoutěženého rozpočtu. Oproti návrhu dotace schválené Výborem
ŽPZ se cena projektů po vysoutěžení snížila o 116.966,53 Kč.

Název
příjemce

IČ

Adresa/sídlo

Parametry

Dotace v max.
výši (Kč) / podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)

délka
vybudované
kanalizace stoky B1 - 186 m

986.593,93 /
54,63 %

splaš, kanalizace
- 36,5 m

399.894,55 /
60,45 %

Světlá pod Ještědem Hydrogeolog. vrt
posílení vodních zdrojů II. č. 3 - 1 ks; hloub.
fáze, vrt č. 3
vrtu - 80 m

83.302,00 /
60,43 %

Název projektu

Město
Osečná

Svatovítské nám.
Osečná - kanalizace II.
00263061 105, 463 52
etapa, dostavba stoky B1
Osečná

Obec
Radvanec

46750690

Obec
Světlá pod
Ještědem

č.p. 48, 463 43
00263192 Světlá pod
Ještědem

č.p. 75, 473 01
Radvanec

Radvanec, prodloužení
stoky C1 - splašková
kanalizace

Návrh usnesení:
č. usnesení: 8/21/VŽPZ/60 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/b.32)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 313/21 a s poskytnutím účelových
investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu
vodohospodářských akcí 2020 v úhrnné výši 2.951.514,95 Kč a Programu vodohospodářských
akcí 2021 v celkové výši 1.469.790,48 Kč v souladu s přiloženým tabulkovým přehledem.
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu - rozpočtového opatření a
poskytnutí těchto účelových dotací.
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 314/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace Povodí Labe, s.p.
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytla vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
Navrhovaný materiál nezakládá nové požadavky na rozpočet LK pro rok 2021. Předmětem
materiálu je projednání poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OŽPZ pro Povodí Labe, s. p.
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na projekt „Lužická Nisa, st. Hranice - Liberec, posouzení vlivu navrhovaných PPO na
odtokové poměry“ (Posouzení), a to ve výši 147.000 Kč (49,69 % z celk. nákladů projektu).
Na jednání k přípravě Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce
při přípravě protipovodňových opatření (PPO) na Lužické Nise, které se uskutečnilo na KÚLK
dne 28.4.2021 za účasti zástupců LK (hejtman a člen RK pověřený řízením resortu ŽPZ,
pracovníci KÚLK (OŽPZ, OÚPSŘ)), Povodí Labe s. p., VRV a.s. a Statutárního město Liberec
byla domluvena finanční spoluúčast LK na zpracování Posouzení Povodím Labe, s. p., a to
úhradou poloviny nákladů.
ZR - RO č. 314/21 spočívá v úpravě výdajů v rámci rozpočtu OŽPZ, a to snížením výdajů
v kapitole 917 08 - Transfery, rozpočtový ukazatel „Podpora nadregionálních veřejných služeb
- Botanická zahrada“ o částku 147.000 Kč a navýšením výdajů v kapitole 917 08 - Transfery
zavedením nového specifického ukazatele „Lužická Nisa, st. Hranice - Liberec, posouzení vlivu
navrhovaných PPO na odtokové poměry“ ve výši 147.000 Kč na financování výše uvedené
dotace. Botanická zahrada Liberec, p. o. v letošním roce neuplatní svůj dotační záměr, a tudíž
OŽPZ navrhuje využití části 147.000 Kč z alokovaných finančních prostředků ve výši 200.000
Kč na uvedený účel.
Cílem Posouzení je vyhodnocení vlivu navrhovaných protipovodňových opatření po toku, tj.
vliv opatření na průběh povodňové vlny, který lze charakterizovat změnou kulminačního
průtoku a doběhové doby. Vliv bude vyhodnocen pro průtokové scénáře Q5, Q20 a Q100.
Zahájení prací bylo dle smlouvy o dílo dne 3.8.2021. Předání díla je stanoveno na 29.10.2021.
Celková cena dle uzavřené smlouvy o dílo činí 295.818 Kč bez DPH (příjemce je plátce DPH
a bude uplatňovat odpočet na vstupu).
Termín realizace projektu dle navrhované smlouvy o poskytnutí účelové individuální dotace
z rozpočtu OŽPZ č. OLP/3211/2021 je stanoven na 30.11.2021, termín pro podání závěrečného
vyúčtování projektu pak do 6.12.2021.
Do Posouzení budou zahrnuty návrhy PPO následujících měst a obcí řazených ve směru toku,
u kterých jsou navrhována převážně liniová opatření. Těmito opatřeními dojde ke snížení
retenčního účinku inundačního úz. Liberec, Chrastava, Bílý Kostel n/N., Chotyně a Hrádek n/N.
Pro kvantifikaci vlivu PPO po toku bude použito detailního postupu za použití matematického
modelování v neustáleném režimu. Pro eliminaci negativních účinků liniových opatření bude
posouzeno zahrnutí Vodního díla (VD) Andělská Hora. Vzhledem k délce řešeného úseku
Lužické Nisy a řady přítoků, které mění hydrologické poměry, se zpracování skládá z
následujících činností:
1) Srážko-odtokový model
Vypracování srážko-odtokového modelu povodí Lužické Nisy pro stávající neovlivněný stav.
Model bude prostorově členěn dle významných přítoků a profilů se zajištěnými hydrologickými
daty ČHMÚ. Hydrologická data ČHMÚ, N-leté průtoky a teoretická povodňová vlna budou
sloužit ke kalibraci srážko-odtokového modelu. Pro výpočet budou použity průtoková data
ČHMÚ z projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti
státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k
„Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ - dále jen „Map rizik“, teoretické
povodňové vlny Q100, Q20 a Q5 v profilu nad Jeřicí (ze „Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“). V profilu státní
hranice bude nutné v rámci projektu zajistit teoretické povodňové vlny Q100, Q20 a Q5.
Výstupy z modelu budou: Zkalibrovaný srážko-odtokový model pro stávající (HEC-HMS).
Průběhy povodňových vln na Lužické Nise a hydrogramy průtoků z přítoků a mezipovodí.
2) Neustálený výpočet na matematickém modelu (povodňové vlny)
Stávající matematické modely (z projektu „Map rizik“ a „Studie proveditelnosti
protipovodňových opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec“) budou upraveny pro
potřeby neustáleného výpočtu. Horní okrajové podmínky budou převzaty ze srážko-
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odtokového modelu ve formě hydrogramů přítoků do modelu z Lužické Nisy, významných
přítoků a mezipovodí.
Simulace na matematickém modelu bude provedena pro stávající a návrhovou geometrii. V
návrhové geometrii budou zahrnuty liniové prvky protipovodňové ochrany. Dále bude
vyhodnocena návrhová varianta s kompenzačním opatřením ve formě VD Andělská Hora.
Výstupy z modelu budou: Průběh povodňových vln řešeným úsekem Lužické Nisy pro stávající
stav, návrhový stav a návrhový stav VD Andělská Hora. Změna kulminačního průtoku a
doběhové doby.
Výstupy budou prezentovány v úsecích jednotlivých obcí a pro profil státní hranice, a to sice
formou změny kulminačních průtoků a doběhové doby pro každou chráněnou lokalitu, resp.
město/obec a jejich kumulat. vliv. Výsledky budou klást důraz na ovlivnění v profilu st. hranice.
3) Analýza minimálního retenčního objemu pro eliminaci negativního vlivu liniových PPO
VD Andělská Hora je na základě stávajících studií doporučováno s ohledem na rizika, limity a
přínosy. Pro případné následné zpřesňování návrhu a transformačního účinku VD, které může
být vzhledem k limitům území nutné provádět, aby mohlo být VD v širším kruhu dotčených
subjektů akceptováno, bude provedena analýza s cílem nalezení minimálního retenčního
objemu VD, který zajistí eliminaci negativního účinku liniových PPO. Pod tento objem nebude
VD schopno zajistit kompenzaci za liniové prvky PPO.
Analýza bude spočívat na výpočtu sady návrhových parametrů VD a nalezení kritického
retenčního objemu VD.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 8/21/VŽPZ/61 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2021/b.33)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 314/21 a s poskytnutím účelové
dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2021,
příjemci Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005 na projekt „Lužická Nisa, st. Hranice - Liberec,
posouzení vlivu navrhovaných PPO na odtokové poměry“ ve výši 147.000 Kč.
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu - rozpočtového opatření a
poskytnutí této účelové dotace.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
9. Různé
V úvodu bodu „Různé“ byly projednávány úpravy programů DFLK z Oblasti podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství pro rok 2022. Pracovní návrh rozšířeného programu č. 8.3 (nyní
Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce) byl upraven na základě podnětů ze 7.
zasedání Výboru ŽPZ (16.9.2021) a připomínek zaslaných zástupci Regionální agrární rady LK
a Asociace soukromého zemědělství ČR. Členům Výboru byl v předstihu zaslán aktuální
pracovní návrh vyhlášení programu č. 8.3 pro rok 2022 včetně důvodové zprávy.
Ve verzi projednávané na 7. zasedání byly provedeny především tyto úpravy: Pro účel podpory
včelařství byla snížena minimální výše dotace z 25.000 Kč na 15.000 Kč. Limit maximální
rozlohy, na které hospodaří oprávněný žadatel, byl zvýšen z 200 ha na 500 ha. Mezi povinné
přílohy žádosti bylo zařazeno vyjádření ORP k projektům, které trvale zasahují do krajiny nebo
vodního režimu. U hodnotícího kritéria „Přírodě blízké hospodaření“ byla konkrétněji
naformulována přechodová kategorie, do které náleží žadatelé, kteří hospodaří podle zásad
ekologického zemědělství, ale nemají registraci.
Návrh finální verze podmínek programu č. 8.3 pro rok 2022 předloží OŽPZ na 9. zasedání
Výboru dne 25.11.2021. Členové Výboru byly požádáni o zasílání připomínek a návrhů
k aktuálnímu pracovnímu znění Ing. Lence Lánské (lenka.lanska@kraj-lbc.cz) do 31.10.2021.
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Diskuse:
Pražák - Vyjádřil obavu nad překryvem s dotacemi poskytovanými zemědělcům Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Komrzý - Začlenění zemědělství do programu na
podporu včelařství vzniklo na podnět Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ). Cílem
podpory je doplnění dotací SZIF o potřebné, ale dosud nepodporované činnosti. Případný
překryv sleduje Ing. Lánská, administrátorka programu 8.3 (bývalá zaměstnankyně SZIF).
Několik členů Výboru vzneslo připomínku k hodnot. kritériu „Přírodě blízké hospodaření,“
konkrétně stanovení „hospodaření udržitelným způsobem“ (dle jejich názoru zcela subjektivní).
Pražák - Vyjádřil pochybnosti nad kontrolní činností k tomuto dotačnímu programu. SZIF je
kontrolní činnost prováděna ve velkém rozsahu. Komrzý - Také další dotační programy
Dotačního fondu LK jsou realizovány na základě čestných prohlášení. Seznámil přítomné
s rozsahem kontrolní činnosti u jiných dotačních programů z Oblasti podpory č. 8. Uvedl, že
OŽPZ zdaleka nedisponuje takovými kapacitaci pro kontrolní činnost jako SZIF, který však
rozděluje nesrovnatelně vyšší finanční alokace.
Další část diskuse se týkala max. rozlohy, na které může hospodařit oprávněný žadatel. Názory
členů se rozcházely, převažovala však potřeba podpory „menších“ zemědělců. Komrzý - Uvedl,
že zvýšení maximální hranice hospodaření u oprávněných žadatelů se zvýšila na podnět ASZ.
Konstatoval, že se jedná o první dotační kolo a rozsah zájmu je těžko předvídatelný. Podotkl,
že dle zkušeností se zahájením podpory prostřednictvím jiných dotačních programů se budou
podmínky programu upravovat na základě podnětů vzniklých při praktické realizaci podpory.
Dále byl v rámci diskuse přednesen požadavek na zjištění počtů zemědělců hospodařících v LK
v dělení dle rozsahu obhospodařovaných ha. Komrzý uvedl, že požádá Ing. Lánskou, aby
zajistila tyto podklady (jsou-li dostupné).
Kvapil - Konstatoval, že podpora včelařství je pro rok 2022 navrhována ve velmi omezeném
rozsahu. Komrzý - Hlavními důvody úprav jsou silné zavčelení LK a zároveň velmi špatná
zdravotní situace včelstev. K těmto změnám se vyjadřovalo vedení Českého svazu včelařů
v LK a plně je podporují. Kvapil - Navrhl u včelařů ještě více snížit min. hranici podpory. Dále
vznesl pochybnosti k ohraničení rozsahu podpory u účelu „Podpora výsadeb včelařských dřevin
a bylin pro kvalitnější potravní nabídku včelstev.“
Zápis z jednání bude předán k vypořádání připomínek administrátorce programu Ing. Lánské.
10. Závěr
Pan David Pražák, pověřený vedením 8. jednání, poděkoval členům Výboru a hostům za účast
a ukončil jednání.
Příloha zápisu: Prezentace k aktuální situaci v probl. šíření Afrického moru prasat (bod 6)
Ověřovatel zápisu:
……………………………….
Jan Boor
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
……………………………….
David Pražák
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje pověřený
vedením 8. jednání dne 21.10.2021
Liberec 21. října 2021
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník
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