Liberecký kraj
resort životního prostředí a zemdělství

Zápis č. 3
ze zasedání Komise Rady Libereckého pro adaptaci na změnu klimatu
konané dne 27. 4. 2022 od 15:00 hod.
v Jablonném v Podještědí
Přítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Jiří Klápště
Václav Židek
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.
Mgr. Jan Korytář
MUDr. Anna Kšírová
Ing. Tomáš Maček
Ing. Petr Meduna
MVDr. David Nejedlo
Ing. Ivan Novotný
Ing. Michal Křejčí
RNDr. Jitka Šádková

Omluveni:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ing. Petr Dobrovský
RNDr. Jakub Horecký
Bc. Jaroslav Křepel
Ing. Miroslav Kudrna
Ing. Lukáš Řádek
Ing. Ludvík Řičář
Mgr. Petr Staněk

Nepřítomni:
19. Ing. Petr Kubíček
Hosté:
Ing. Dagmar Najmanová

Program:
Zahájení
1. Seznámení s retenčními opatřeními v lokalitě Mokřady Jablonné
2. Různé
Závěr

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Zahájení
Jednání komise se uskutečnilo v Jablonném v Podještědí. Jednání zahájil místopředseda Václav
Židek (zastoupil předsedu, který měl 5 min. zpoždění). Jednání 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.
Bod č. 1 – Seznámení s retenčními opatřeními v lokalitě Mokřady Jablonné
Mgr. Jan Korytář a Ing. Dagamar Najmanová provedli přítomné členy komise lokalitou
Mokřady Jablonné a odborně komentovali realizovaná retenční opatření.
Mokřady Jablonné jsou projektem spolku Čmelák – společnost přátel přírody. Na zanedbaném
místě plném skládek byla od roku 2005 proběhla revitalizace mokřadů se soustavou devíti tůní.
Celá lokalita byla zároveň zpřístupněna lidem. Vznikl tak přírodní areál, kde je dost místa pro
lidi i pro přírodu.
Institut pro udržitelný rozvoj o.p.s. nyní pracuje na druhé etapě na protějším břehu Panenského
potoka. Z Dotačního fondu Libereckého kraje byl v roce 2020 podpořen projekt Mokřady
Česká Ves – 1. etapa dotací ve výši 996.980 Kč. V rámci projektu bylo aktuálně revitalizováno
dalších 3,9 ha mokřadů se soustavou 20 tůní o celkové výměře 6.500 m2.

Bod č. 3 – Různé
RNDr. Jitka Šádková informovala o nabídce Euroregionu Nisa, týkající se možnosti uspořádání
různých přeshraničních jednání či workshopů ať už prezenční nebo online formou, a to
v následujících projektech Euroregionu Nisa:
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1. česko-polská spolupráce, projekt „V Kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory
překážkám“
• možnost uspořádání odborného webináře v tematických oblastech: ochrana zdraví,
administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního
prostředí, doprava, cestovní ruch, vzdělávání
• účastníci a přednášející mohou být odborníci z území Libereckého, Královéhradeckého,
Pardubického a Olomouckého kraje a v Polské republice z Dolnoslezského vojvodství
• konkrétní problémy, témata, projektové záměry apod. mohou být následně projednány na
setkáních česko-polských pracovních skupin (prezenčně či online) v rámci stejného
projektu ERN „V kontaktu“
2. česko-německo-polská spolupráce, projekt „Posílení institucionální spolupráce
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“
• možnost uspořádání jednání trojstranných pracovních skupin (EUREX) prezenčně či online
v tematických oblastech: doprava, hospodářství a cestovní ruch, ochrana životního prostředí
a klimatu, energetika, řízení rizik, kultura, vzdělávání a věda, podpora přeshraniční
spolupráce
• účastníci mohou být z české, saské a polské části ERN
Veškeré výdaje spojené s organizací (tlumočení, občerstvení, pronájem prostor atd.) nese
Euroregion Nisa.
Je tedy možné se na Euroregion Nisa obracet jak s konkrétními návrhy na témata, která by
komise chtěla s přeshraničními partnery projednat, tak i s návrhy na uspořádání jednání
zaměřených na síťování a navázání prvotních kontaktů s aktéry ze sousedních zemí.
Návrhy do programu následujících jednání:
• Obnova Sedmihorského mokřadu – pozemkový spolek (Ing. Jiří Klápště)
• Hospodaření s vodou v budově Obchodní akademie Česká Lípa (Václav Židek)

………………………………………
Ing. Jiří Klápště
předseda Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
Zapsala: Ing. Tereza Pokorná,
tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
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