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Informace o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj 

venkova ZUK za rok 2018 

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova (dále jen „výbor“) byl zřízený 

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/1Z/2016, ze dne 21. 11. 2016. 

V rámci změn ve struktuře a výkonu funkcí byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 021/16Z/2018 bod H) ze dne 10. 12. 2018 zvolen předsedou výboru s účinností od 

1. 1.2019 pan Jaroslav Foldyna. K dalším personálním změnám za uvedené období nedošlo. 

Účast členů výboru je na jednotlivých zasedáních dobrá, členové přistupují ke své funkci 

zodpovědně. 

V roce 2018 proběhlo celkem 9 presenčních zasedání výboru, z nichž dvě byla výjezdní 

(Elektrárna Mělník - Horní Počaply a jezero Most se zasedáním v Oblastním muzeu Most) 

a dále rovněž proběhlo 1 korespondenční hlasování. 

Výbor na svých zasedáních pravidelně projednával záležitosti z oblasti životního prostředí, 

zejména v následujících oblastech: 

 Projednávání a vydávání doporučujících stanovisek k projektům z oblasti 

životního prostředí a zemědělství dle aktuální potřeby - zejména Program pro 

rozvoj zemědělství a venkovských oblastí; Program pro poskytování příspěvků 

na hospodaření v lesích; Program pro rozvoj eko-agro oblastí – obnova krajiny 

a biodiverzity; rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty; podpora 

včelařů; rozvoj rybářství a rybníkářství. 

 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. 

Dále se výbor věnoval následujícím tématům: 

 Problematika změn vlastnické struktury vodohospodářské infrastruktury SČVK a.s., ve 

vztahu k SVS a.s., a jejich dopad na občany Ústeckého kraje. 

 Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury v malých obcích. 

 Stráž přírody kontrolující zvláště chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, pod správou Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 Propagace chráněných území v Ústeckém kraji (např. Slavnosti stepí). 

 Plán odpadového hospodářství (zejména energetické využití TKO). 

 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 

2025. 

 Fond vodního hospodářství – změna Zásad pro používání finančních prostředků z FVH ÚK 

a Program vodního hospodářství Ústeckého kraje. 

Velmi přínosné bylo průběžné vyjadřování k řešeným problémům a projednávaným 

materiálům, na velmi dobré úrovni byla i spolupráce s odborem životního prostředí 

a zemědělství. Jednání výboru se zároveň v hojné míře účastnili hosté a 

odborníci k jednotlivým projednávaným tématům. 


