Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí
Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemník výboru: Mgr. Jan Martínek, tel. 386 720 561, e-mail.: martinek@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice dne 8. 3. 2021

Z Á P I S č. 2
z jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se konalo
v pondělí dne 8. 3. 2021 od 13:00 hodin
online prostřednictvím platformy MS Teams
Přítomni:
Členové výboru online: Ing. Hana Šťastná, Jana Drobilová Holcová, Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. Vladimír
Říha, CSc., Ing. Jiří Strachota, Ing. Jitka Šebelková, Ing. arch. Veronika
Kovářová, Mgr. Libor Moravec, Mgr. Dan Leština, Václav Vostradovský
Omluveni:
Stanislav Hlava, Mgr. Filip Mencl
Nepřítomni:
Ing. Marie Buzková
Hosté za KÚ JčK:
Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Pavel Pöschko, Ing. Milan Vlášek, Ing. Monika
Wögebauerová, Mgr. Jaroslava Vítovcová, Mgr. Petr Lhotka
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř
Začátek jednání:

13.00 hodin.

Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo sedm členů, tři další se
připojili během jednání, výbor byl usnášeníschopný.
1) Zahájení, schválení programu
Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“
(Ing. Monika Wögebauerová)
3. Příprava projektu „Zpřístupnění starého důlního díla Orty“ (Ing. Milan Vlášek).
4. Stávající podpora myslivosti z rozpočtu Jihočeského kraje a MZe (Ing. Pavel Pöschko)
5. Různé
byl doplněn o bod Koncepce památkové péče Jihočeského kraje a schválen.
2) Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního
programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II.“

Ing. Monika Wögebauerová představila materiál, ve kterém se jedná o prodloužení termínu výstavby
pro obec Jankov z důvodu epidemie covidu ve stavební firmě, nový termín dokončení je stanoven na
31. 8. 2021.
Návrh usnesení
Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“
U s n e s e n í č. 1/2021/ZV-2
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, o prodloužení termínu
realizace akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice“, v rámci kofinancování dotačního
programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II“;
II.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice“, příjemce dotace obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, v rámci
kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2021;
Hlasování 7/0/0
3) Příprava projektu „Zpřístupnění starého důlního díla Orty“
Během projednávání bodu se připojili pan Z. Mráz a pan V. Říha.
Ing. Milan Vlášek z OZZL představil celý projekt - zpřístupnění starého důlního díla. Jedná se o
přírodní památku „Orty“, která byla vyhlášena za účelem ochrany historického dolu Hosín (místně
nazývaný Orty) v k. ú. Hrdějovice, Hosín a Borek u Českých Budějovic. Ve 2. polovině 19. století zde
byl hlubinným způsobem dobýván a následně plaven kaolin pro potřeby českobudějovické firmy
Hardtmuth. Na ploše cca 12 ha tak byl vyhlouben labyrint chodeb o celkové délce více než 5,6 km.
Jsou zde odkryty polohy kaolinických pískovců klikovského souvrství křídy českobudějovické pánve.
Po stránce technologické jde o jeden z nejzajímavějších dochovaných historických důlních komplexů.
Svým významem překračuje měřítko regionu a bez nadsázky lze konstatovat, že na území České
republiky nemá obdoby. Po krátkém úvodu do současné situace představil též navrhovaný postup a
cílový stav: Správa jeskyní ČR (SJČR), jako odborná organizace, která má dlouhodobé zkušenosti se
zpřístupněním a provozováním jeskyní i starých důlních děl doporučuje, aby z hlediska dlouhodobé
udržitelnosti projektu byl vlastníkem nemovitosti (návštěvnického střediska) a technického vybavení
instalovaného v podzemí Jihočeský kraj. SJČR pak na základě smluvního vztahu zajistí vlastní provoz
včetně běžné údržby, a hlavně pak včetně všech odborných úkonů ve vztahu k báňskému úřadu.
Ing. Vlášek podotkl, že pro realizaci projektu je proto naprosto klíčové jednání s obcí Hosín a získání
potřebných pozemků do vlastnictví kraje.
OZZL na základě konzultace se SJČR navrhuje následující postup:
1.
Požádat obec Hosín o odprodej potřebných pozemků (nebo jejich částí), nebo o jejich
dlouhodobý pronájem.
V případě, že bude uzavřena minimálně smlouva o budoucí smlouvě kupní (nebo nájemní smlouva),
lze pokračovat tímto postupem:
2.
Uzavření dohody o spolupráci se Správou jeskyní ČR na přípravu projektu a jeho následnou
realizaci.
3.
Uzavření dohody s Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech na management přípravy
záměru (vyhledání vhodného dotačního programu, příprava žádosti).
4.
Vyčlenění potřebných ploch pro přípravu a realizaci projektu v územních plánech dotčených
obcí.

5.
Vypsání výběrového řízení (architektonické soutěže) na zpracování projektu nadzemních
částí, včetně všech potřebných povolení až do fáze stavebního povolení.
6.
Vypsání výběrového řízení na zpracování projektu podzemní části – vysoce specializovaná
zakázka, je nutno zadat samostatně.
7.
Projednání výstupů v orgánech kraje, v případě schválení zahájení vlastní realizace.
Očekávaná rizika a další souvislosti:
V případě, že budou smluvně zajištěny potřebné plochy pro celou realizaci projektu je z hlediska
několika okolností ideální doba na přípravu a realizaci projektu:
1)
Všechny dotčené obce mají poprvé shodný zájem na zpřístupnění
2)
U klíčových obcí probíhá aktualizace ÚP, je možné zapracovat potřebné plochy pro projekt
3)
Podzemí je po provedeném zabezpečení připraveno na zpřístupnění
4)
SJČR poskytne kraji maximální součinnost
5)
Celý areál lze zpřístupnit jako bezbariérový (u podzemních prostor naprosto výjimečné)
Jedním z očekávaných rizik je zhoršení stavu lokality (podzemní části) v případě delšího prodlení se
zpřístupněním, které by pak znemožňovalo nebo značně prodražilo realizaci záměru. Rizikem po
zpřístupnění může být i obdobná situace jaká je v současné době (Covid), která omezí návštěvnost a
sníží provozní výnos. Ostatní rizika lze předem eliminovat smluvně.
Finanční nároky a krytí celého projektu
Prostředky na přípravu projektu budou alokovány v rozpočtu OZZL. Předpokládané náklady na vlastní
realizaci jsou podle studie SJČR odhadovány na cca 30 mil. Kč, pravděpodobně bude možné část
pokrýt z jiných zdrojů, pokud bude investorem kraj (předběžný odhad cca 55 %).
Náklady na vlastní provoz včetně mezd, odvodů a údržby by měly být pokryty výnosem z prodeje
vstupného (kvalifikovaný odhad SJČR).
Následně proběhla diskuse. H. Šťastná projekt podporuje, stejně tak L. Moravec a hnutí ANO. Členům
bude zaslána prezentace. D. Leština také projekt oceňuje, vznesl otázku na zohlednění zimoviště
netopýrů při tvorbě trasy. M. Vlášek ujistil členy, že Správa jeskyní návrh trasování tomu přizpůsobila,
brali na to ohled už od začátku (např. zkušenosti Chýnovské jeskyně), neměl by to být problém.
- výbor bere na vědomí a doporučuje 9/0/0
Návrh usnesení
Příprava projektu „Zpřístupnění starého důlního díla Orty“
U s n e s e n í č. 2/2021/ZV-2
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Informaci o navrhované přípravě projektu „Zpřístupnění starého důlního díla Orty;
II.
doporučuje
pokračovat v přípravě projektu stanovenými vnitřními postupy krajského úřadu.
Hlasování 9/0/0

4) Stávající podpora myslivosti z rozpočtu Jihočeského kraje a MZe
Během projednávání bodu se připojil pan Strachota.
Pan Ing. Pavel Pöschko představil bod, členové obdrželi tabulku s rozepsanými jednotlivými
položkami. Upozornil zejména na dotační program JČK – DP rozvoj venkova a krajiny – pro spolky a
jednoty, finanční částka je určena na pachové ohradníky, optická a výstražná zařízení, nákup
minerálních a vitamínových přípravků a kamenné soli. Jedná se o 140 tis. Kč, rozdělených mezi
okresní myslivecké spolky, které tuto podporu dále distribuují.
D. Leština se dotázal, proč se to dělá přes OMS? P. Pöschko konstatoval, že je to dlouhodobá
dohoda s Českou mysliveckou jednotou – nevelké finanční částky na dílčí opatření, administrované

jednotlivými okresy. H. Šťastná poukázala na potřebnost podpory myslivců, zejména mládeže. Z. Mráz
slíbil na nejbližším offline zasedání ukázat nápady na propagaci myslivců – cíl je ukázat lidem, hlavně
dětem, že se samo nic od sebe nedělá, že myslivci přikrmují zvířata v honitbách, není to jenom o
střelectví, ale i o dalších věcech. Podle něj bychom se měli zasadit o to, abychom za čtyři roky něco
v oblasti propagace myslivosti udělali.
D. Leština vznesl dotaz, zda je v celém kraji jen 140 tis. na pachové plašiče, jejichž účinnost má své
limity. P. Pöschko neví o tom, že by z jiných zdrojů na to finance byly, v rozpočtu to bylo poníženo. Z.
Klimeš poukázal na to, že jako kraj máme vlastní světelné plašiče, pracujeme na tom individuálně
taky. Je záměrem to ještě ozkoušet, na rozdíl od pachových plašičů neruší pořád (aby si zvěř
nezvykla). D. Leština poděkoval panu Klimešovi, též za vysvětlení ohledně pachových plašičů a zeptal
se, kolik bylo vyplaceno z MZe v jednotlivých podtitulech? P. Pöschko přislíbil informaci zaslat celému
výboru.
Návrh usnesení
Stávající podpora myslivosti z rozpočtu Jihočeského kraje a MZe
U s n e s e n í č. 3/2021/ZV-2
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Zprávu o stávající podpoře myslivosti z rozpočtu Jihočeského kraje a MZe.
Hlasování 10/0/0
5) Koncepce památkové péče JČK
Paní J.Vítovcová krátce představila Koncepci a přislíbila, že odbor kultury rád přijme případné
připomínky od jednotlivých členů výboru. Koncepce podpory památkové péče se především zabývá
podporou obnovy dochovaného kulturního dědictví v Jihočeském kraji prostřednictvím dotační politiky
kraje a státu. Představuje stávající dotační titul Jihočeského kraje, Kulturní dědictví, který zahrnuje
podporu jak dědictví movitého, tak nemovitého.
Památková péče je úzce spjata i s problematikou venkova, neboť se nesoustředí jen na ochranu
jednotlivých objektů a předmětů, ale chrání také hodnotné historické celky např. vesnic, kterými jsou
vesnické památkové rezervace, u nichž je kladen důraz na uchování dochovaného historického
půdorysu sídla a udržení jejich obrazu v krajině. Uchování historického sídla je důležité i v případě
vesnických památkových zón, kterých je v Jihočeském kraji také nemalý počet. A v neposlední řadě
také ochrana dochované kulturní krajiny včetně drobnějších sídel v podobě ochrany krajinných
památkových zón, kdy ochraně z hlediska památkové péče podléhá i struktura pozemků, komunikací,
vodních ploch, toků, trvalých porostů a dalších součástí sídel a jejich okolní krajiny. Mimořádně
důležité je zde měřítko staveb, vzájemné prostorové uspořádání sídel a krajiny a udržení tradičního
obrazu sídel v krajině.
V následné diskusi H. Šťastná připomněla snahu ministerstva kultury kraje o zapsání třeboňské
rybniční soustavy, skrze vyhlášení krajinné památkové zóny, na seznam UNESCO. Původně se
nadstandardní památková ochrana měla týkat jen menší lokality, nyní již fungující v režimu kulturní
památky. Nicméně časem se ministerský návrh rozšířil na mikroregion o výměře cca 3000 kilometrů
čtverečních, zahrnující katastry cca 33 obcí. Proti hrozbě absolutní nadvlády památkového ústavu na
tak rozsáhlém území se formou podepsání protestní petice postavilo 135 institucí a obcí., včetně
města Třeboň a Odboru kultury KÚ JK.
V. Kovářová se dotázala, zda je seznam ohrožených kulturních památek z roku 2019 aktualizován
podle nynějšího stavu? J. Vítovcová, konstatovala, že toto je poslední materiál poskytnutý Národním
památkovým ústavem. D. Leština se dotázal, zda ten návrh na UNESCO se tedy týká nějakým
způsobem i vyšší ochrany rybníků, případně jakým? J. Vítovcová odpověděla, že už nyní jsou

zmíněné rybníky prohlášené národní kulturní památkou, v případě zápisu do UNESCO se pro ně
prakticky nic nemění, musejí už nyní žádat o různá stanoviska jak krajský úřad, tak CHKO.
L. Moravec poukázal na to, že materiál byl zaslán ve čtvrtek, je to 80 stránek. Navrhl proto odložit
projednání na další výbor.
Návrh usnesení
Koncepce památkové péče JČK
U s n e s e n í č. 4/2021/ZV-2
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I.
odkládá
projednání bodu na další jednání výboru a
II.
vyzývá
členy výboru, aby do 14 dnů sepsali své připomínky a zaslali odboru kultury a památkové péče
Jihočeského kraje.
Hlasování 4/6/0 – usnesení nebylo přijato.
U s n e s e n í č. 5/2021/ZV-2
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
materiál Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021–2025.
Hlasování 8/0/2
6) Různé
Na základě podnětu pana L. Moravce proběhla diskuse o kauze Hrejkovický rybník. D. Leština
konstatoval, že paní starostka povolila kácení 53 dubů různé velikosti od malých po 280 cm v obvodu
k 2. 3. 2021. P. Lhotka z odboru, který v roce 2019 vydával výjimku, byl na místě – bylo konstatováno,
že ze 33 dubů přímo na hrázi by mohly být zachovány 2-3 duby. H. Šťastná poukázala na to, že
ochrana zdraví a životů občanů je na prvním místě, k tomuto postoji se přidal též pan J. Strachota.
D. Leština poznamenal, že pokud do hráze chtějí zasahovat, je třeba tu hráz uvést do
provozuschopného stavu jako celek. Vyjádřil však pochybnost, zda je skutečně zpráva odborníků
nestranná a uvěřitelná a poukázal na to, že sondy jsou zpochybňovány. Vznesl též dotaz, zda se s tím
dá něco dělat - bude se odbor znovu zabývat přezkoumáním vydaného povolení ke kácení? P. Lhotka
odpověděl, že pokud přijde na odbor podnět, budeme se tím zabývat, sami nemůžeme být aktivističtí.
L. Moravec se ujistil, zda z cca 33 dubů na hrázi zbydou 2, P. Lhotka informaci potvrdil.
Kácení dubů u sídliště Máj – informace podána prostřednictvím pana Klimeše e-mailem.
Jednání online skončilo ve 14:37 hod. Ing. Hana Šťastná poděkovala všem přítomným členům a
ukončila jednání.

Zapsal:

Mgr. Jan Martínek, tajemník

Ověřila:

Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV

