Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 7 ze zasedání Komise Rady Libereckého
kraje pro adaptaci na změnu klimatu konaného
dne 1. 11. 2021
Přítomno:

15 členů komise rady kraje dle přiložené prezenční listiny (z toho 2 distančně on-line)

Nepřítomni:

Ing. arch. Petr Klápště, Ing. Lukáš Řádek, Mgr. Petr Staněk, Ing. Petr Kubíček

Hosté:

Ing. Václav Šrédl

Zahájení
Jednání zahájil a řídil Ing. Jiří Klápště, předseda Komise RLK pro adaptaci na změnu klimatu
(dále jen „Komise). V úvodu přivítal přítomné členy a hosty a následně konstatoval, že Komise
je usnášeníschopná. Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové
Komise v pozvánce. Přítomní členové komise schválili program a komise zahájila
projednávání jednotlivých bodů.
1. Zpráva ARR o plnění objednávek k naplňování AP KLIMA LK v roce 2021 +
návrh cílené podpory klíčových opatření v oblasti komplexního hospodaření s vodou
krajině
Ing. Václav Šrédl shrnul hlavní aktivity Agentury regionálního rozvoje v oblasti podpory
Libereckého kraje v naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK.
Spolupráce ARR byla navázána v rámci ORP:
• Liberec - Modrozelená infrastruktura – soukromý investor – spolupráce s ČVUT,
Mikroregion Frýdlantsko - 18 obcí - 35 prioritních opatření
• Česká Lípa - Město Doksy, OPS Máchovo jezero, Statek Korce s.r.o.,
Zemědělské družstvo ŠTĚDRÁ Doksy, P+K s.r.o.
• Semily - Mikroregion Pojizeří – 13 obcí, Obec Čistá u Horek – 4 záměry,
Obec Košťálov - propustné plochy, liniová zeleň
Ing. Petr Dobrovský představil návrh cílené podpory klíčových opatření v oblasti komplexního
hospodaření s vodou krajině.
Ing. Václav Šrédl představil další aktivity a plány ARR:
• poradenství věcné a dotační – terénní šetření v místech záměrů
o desítky zájemců
o malý zájem i přes propagaci služby (konec programovacího období a začátek
dalšího v nedohlednu)
• vzdělávání a osvěta
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•

•

•

o příklady dobré praxe
o 26.11. 2021 – konference modrozelená infastruktura
o 30.11. 2021 – seminář Voda na Frýdlantsku – co bylo je a bude dál?
indikátory naplňování AP adaptace na změnu klimatu
o racionalizace z původních 35 → 18 (15)
o zjistitelnost a vypovídací hodnota
o ovlivnitelnost ukazatelů Libereckým krajem
Analýza nefunkčních ÚSES pro podporu navazujících opatření v krajině a ochrany
cenných biotopů
o 20 analyzovaných katastrů
o prověřování územních plánů
o terénní šetření
Analýza vhodných retenčních prostor ve vazbě na komunikace ve správě KSS LK
o mapování 30km silnic

(Prezentace přílohou č. 1)
Diskuse
J. Korytář – vznesl dotaz na financování podpory klíčových opatření
P. Dobrovský – upřesnil, že se v těchto případech nepočítá s DFLK program 8.6, ale spíše
půjde o individuální dotace
J. Šádková – doplnila, že obdoba je Analýza vláhových poměrů na Frýdlantsku, kde byla
podepsána s každou obcí dohoda o partnerství a nyní memorandum o společném postupu, kde
následuje smlouva o spolupráci
A. Kšírová – vznesla dotaz na možnost přípravy krajinného plánu
V. Židek – uvedl, že se jedná o přípravě krajinného plánu v části povodí Lužické Nisy
J. Šádková – upřesnila, že území Lužické Nisy je zmapováno a zpracováno prostřednictvím
již stávající studie, spíše se jedná o tok Jeřice, kde by mělo dojít k upřesnění této studie
15:35 – D. Nejedlo a V. Židek opustili zasedací místnost
2. Harmonogram opatření a úkolů (včetně indikátorů) AP KLIMA LK
na období 2021-2024
Ing. Tereza Pokorná představila návrh harmonogramu na první etapu realizace Akčního plánu
adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK. Byla vybrána opatření a úkoly, která je možné
začít realizovat z pozice LK v období 2021-2024.
Opatření jsou převzata z AP ve schváleném znění včetně původního číslování a rozdělení do
oblastí cílů. K jednotlivým opatřením jsou přiřazeny vhodné indikátory (převzaté z AP či
doplněné).
Úkoly k jednotlivým opatřením jsou také převzaty z AP, v některých případech byly
formulačně upraveny po dohodě s příslušnými odbory KÚLK, tak aby lépe reflektovali aktuální
stav či možnosti realizace. Některé úkoly jsou nově doplněny. K jednotlivým úkolům jsou
navrženy termíny plnění (úkoly dlouhodobého charakteru mají počáteční termín se znaménkem
+, úkoly v jejichž realizaci je třeba nadále vytrvat jsou označeny znaménkem -). K úkolům jsou
přiřazeni i hlavní aktéři - zejména příslušné odbory KÚLK. Harmonogram s nimi byl projednán
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a oproti návrhu zaslanému jako podklad ještě do jednání komise aktualizován. OŽPZ bude se
všemi gestory nadále úzce spolupracovat při iniciaci a realizaci úkolů).
Pro komplexní pojetí plánování byl harmonogram s indikátory doplněn ještě návrhem na
úpravu pracovních skupin:
➢ A. Majetek a služby LK a jím zřizovaných organizací
+ D. Urbanizované prostředí a infrastruktura
vedoucí skupiny:
Markéta Červinková - členka zastupitelstva kraje
(navrhování členové: P. Staněk, J. Křepel...)
➢ B. Voda a vodní režim v krajině
+ C. Příroda, zemědělství a lesnictví
vedoucí skupiny:
?
(navrhovaní členové: J. Klápště, J. Šádková, L. Řičář, P. Dobrovský, P. Meduna,
L. Řádek, I. Novotný, P. Kubíček...)
➢ F. Systémová opatření, spolupráce a vzdělávání
+ E. Sociální a zdravotní dopady
vedoucí skupiny:
Václav Židek - člen rady kraje
(navrhovaní členové: A. Kšírová, D. Nejedlo, M. Modrý – STŘEVLIK...)
Diskuse
A.Kšírová – navrhuje doplnit úkol – iniciace zhasínání osvětlení na veřejných a kulturních
budovách po 23 nebo 24 h v LK
J. Korytář – upozornil na ceny veřejné dopravy (nižší cena by zvýšila atraktivitu)
(aktualizovaný harmonogram přílohou č. 2)
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/VI/21/AK/12
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu po projednání schvaluje
harmonogram Akčního plánu adaptace na změnu klimatu na období 2021-2024.
Hlasování:
PŘÍTOMNO

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

11

0

0

přijato

11
+2 online

3. Podmínky vyhlášení programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na
změnu klimatu v roce 2022
Ing. Tereza Pokorná předložila k diskusi návrh podmínek vyhlášení programu 8.6 v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2022.
Jedná se o pracovní verzi. Finální verze bude předložena komisi ke schválení na následujícím
zasedání 2. 12. 2021. Do rady kraje bude vyhlášení programů oblasti 8. ŽPaZ předloženo 7. 12.
2021. Schválení v zastupitelstvu kraje by mělo proběhnout 21. 12. 2021.
Návrhy změn, které vyplynuly z diskuse:
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➢ zvýšit hranici omezení max. výměry malých vodních nádrží z 0,5 ha na 2 ha
(podporovat i větší MVN)
➢ snížit minimální výši dotace ze 70 tis. na 50 tis. Kč (podporovat i menší projekty)
➢ odstranit z povinných příloh požadavek na doložení „souhlasného stanoviska příslušné
místní samosprávy z hlediska souladu s plánovaným rozvoje území“ (snížit
administrativní náročnost žádosti – navíc je to nesmyslné u obcí)
4. Různé
• RNDr. Jitka Šádková informovala o vydání Časového plánu LK k provádění Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+
•

RNDr. Jitka Šádková informovala o schválení příručky Modro-zelené infrastruktury
v RK dne 19.10.2021

•

Ing. Tereza Pokorná informovala o schválení Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v Libereckém kraji 2021-2030 v ZK dne 26.10.2021

Návrhy do programu následujícího jednání
• Dostupné informace k přípravě česko-polské dohody o dolu Turów
•

Dopady změnu klimatu na zdraví – A. Kšírová

Závěr
Předseda Komise poděkoval členům Komise za účast a ukončil jednání.

……………………………….
Ing. Jiří Klápště
předseda Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu

Liberec 1. listopadu 2021

Zapsala:
Ing. Tereza Pokorná
tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
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