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USNESENÍ 

ze 17. jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 7. 11. 2022 

 
 
Změna č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje  
U s n e s e n í č. 24/2022/ZV-17 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Změnu č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Změnu č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. 
 
Hlasování 10/0/0 
 
Plán dílčího povodí Dyje na období 2021–2027 
U s n e s e n í č. 25/2022/ZV-17 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Plán dílčího povodí Dyje na období 2021–2027; 
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Plán dílčího povodí Dyje na období 2021–2027. 

Hlasování 8/0/2 

 
Návrh na pořízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje  
U s n e s e n í č. 26/2022/ZV-17 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 
návrh na pořízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zkráceným postupem dle § 42a 
stavebního zákona, 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje rozhodnout o pořízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona na návrh oprávněného investora. 
 
Hlasování 10/0/0 

 

Návrhy na pořízení změn územních plánů obcí z důvodu zajištění podmínek pro budoucí realizaci 
Vltavské cyklostezky v úsecích Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou a Hluboká nad Vltavou – 
Hněvkovice 
U s n e s e n í č. 27/2022/ZV-17 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 
návrhy na pořízení změn územních plánů obcí z důvodu zajištění podmínek pro budoucí realizaci Vltavské 
cyklostezky v úsecích Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou a Hluboká nad Vltavou - Hněvkovice, 
II.  doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit podání návrhů na pořízení změn územních plánů obcí: Zlatá Koruna, Dolní 
Třebonín, Vrábče, Boršov nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Temelín, Žimutice a Týn nad Vltavou. 

Hlasování 10/0/0 

 
 
Zapsal:   Mgr. Jan Martínek, tajemník    
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
 
  


