
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁSTUPCE NEVLÁDNÍCH 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VILÉMA JURKA V ROCE 2017 
 
Během roku jsem se zapojil do činnosti: 
 Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje (stálý host) 

 Pracovní skupina pro životní prostředí Regionální stálé konference pro území 
Jihomoravského kraje (člen) 

 Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2014‒2020 (člen) 

 

Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje 
 komise zasedala v roce 2017 celkem devětkrát (6. 2., 6. 3., 3. 4. 15. 5., 5. 6., 11. 9., 2. 

10. 6. 11 a 4. 12.), přičemž jsem se nezúčastnil z pracovních důvodů na komisi 2. 10. 

 na schůzích byla probrána především tato témata: stav a čerpání z OPŽP, plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací, dotace EVVO a akce v roce 2017, změna zákona 114/1992, 
přehlašování ZCHÚ, problematika ZPF, ochrana půdy, eroze, těžba štěrkopísku u 
Uherského Ostrohu, kvalita ovzduší a aktualizace plánu ochrany ovzduší JMK, ochrana 
obojživelníků, problematika odpadů a plán odpadového hospodářství JMK a obcí v JMK 

 v rámci spolupráce jsem byl přizván na setkání s vedoucím OŽP Ing. Havířem, kde mu 
kolegové z Českého spolku pro agrolesnictví představili vizi, cíle a záměry spolku. 

 

Pracovní skupina pro životní prostředí Regionální stálé konference pro území 
Jihomoravského kraje 
 skupina zasedala v roce 2017 celkem třikrát (13. 2., 22. 5., 4. 9.), přičemž jsem se 

neúčastnil na dvou skupinách (22. 5. a 4. 9.) z pracovních důvodů a čerpání dovolené 

 skupina se paralelně zabývala tématy z komise ŽP, z  témat bylo probráno: stav ovzduší 
v JMK a příčiny smogové situace v zimě 2017, kvalita vody ve Vranovské přehradě, 
plynofikace malých obcí v JMK 

 

Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2014‒2020 
 výbor zasedal v roce 2017 celkem třikrát (22. 2., 31. 5. ‒ 1. 6. a 7. 12.), přičemž jsem se 

z pracovních důvodů nezúčastnil výboru 31. 5. ‒ 1. 6. 

 monitorovací výbor projednával celkové fungovaní operačního programu, prováděl 
aktualizace PrŽaP a HK a evaluace čerpání atd. 

 zástupci NNO ve výboru jsou poměrně aktivní a jsou jejich činnost je kladně hodnocena 
zástupci Evropské komise 

 řídící orgán programu je kritizován v oblasti administrativní zátěže pro žadatele (zejm. 
v PO 4), v nejasnostech uznatelných nákladů, složitosti MS2014+, nerespektování 
recyklace a třídění odpadů a v oblasti topení v  kombinovaných kotlech (zástupci NNO 
tvrdě vystoupili na únorovém výboru proti podpoře nešetrných kotlů na uhlí:  
https://goo.gl/3JMGa1) 

 

V rámci činnosti NNO jsem se účastnil odborných diskusí: 
 Monitorovací výbor ke Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe při 

Ministerstvu dopravy (člen) 

 Výrobní výbor pro Koncepci správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně na území 
statutárního města Brna (člen) 

 Pracovní skupina „Prostředí“ pro přípravu Strategie Brno 2050 (zástupce NNO) 
 
 
V Brně 13. 12. 2017 

Ing. Vilém Jurek 

http://agrolesnictvi.cz/
https://goo.gl/3JMGa1

