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UsNnsnľÍ
Rady Asociace krajů českérepubliky
číslo:197
ze dne: 17. ć,ervnaŻ0l9
ZasedúníKomise Radv AK čR nro životnípľostředí a energetiku, které se konalo
ĺIne 30. května 2019 v český,ch Buděiovicích

Rada Asocĺace krajů českéľepubtiky

I.

beľe na vědomí zźlpis ze Zasedźni Komise Rady AK ČR pľo Životní prostředí a
energetiku, které se konalo đne30. května 2OI9 v Českých Budějovicích

il.

nesouhlasí
Zoluacę Národního parku Š,lmarra, protoŽe v současnosti
neexistuje plán péěe Národního parku Šumava aĺi ana|ýzanzik.

a) se změnou

b) s jakoukoliv variantou financování vodního hospodářství v ČR, která
odejme finančníprostředky kľajůma obcím, které jsou geneľovány z

poplatků za odběr povrchových a podzemních vod a vypouštěníznečištění.

ilI.

pověřuje přeđsedkyni Rady AKCR Mgr. Janu Mračkovou Vildumętzovou

a) infoľmovat ministra Životního prostředí Richarda Brabcę o
přijatých v bodě II. usnesení.

b)

zźpěrech

apelovat dopisem na Vládu ČR s poŽadavkem na vyřešeni rozporu mezi
Ministerstvem pro místnírozvoj a Ministerstvem životního pľostředí
týkajícíhose zásadni připomínky Ministerstva Životního pľostředí
k novelizaci stavebního zákona tak, aby institut jednotného
environmentálního povolení byl zahľnut do věcného zźtměru stavebního
zźlkona.

c)

Iv.

informovat dopisem Jaroslava Faltýnka, předsedu Zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu Čn o stavu Zajištění personální
kapacity pracovníkůlesního hospodářství v souvislosti s dotacemi na
opatření v lesích v souvislosti s kůrovcovou kalamitou

dále podpoľuje zákonodáľní iniciativu Moravskoslezského Waje bez ohledu na
dalšísouvisejícíaktivity a procesní posfupy Ministerstva Životního prostředí ČR,
týkajícíse novelizace zźtkona č,. II4l1992 Sb. o ochľaně přírody a krajiny ve znění
pozdějšíchpředpisů.
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v

nominuje
a) do řídícíhoqýboru pľojekfu LIFE pľo soustavu NATURA 2000 v ČR
nominovat Ing. Zdefüa Klimeše, vedoucího odboru životníhoprostředí,
zemědělství a lesnictví, Krajského úřadu Jihočeského kraje.

b) do Pracovní skupiny k přípravě Státní politiky Životního prostředí ČR
RNDľ. Jana Hodovského, MBA řeđiteleKanceláře Asociace krajů Čn.

l'ą, u,rr|' 0.pa/
Mgľ. Jana Mračková Vildumetzová
předsedkyně Rady Asocĺace kľajů

