
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 6. 12. 2021           

 

ZÁPIS 

      č. 9 

ze zasedání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí  
Zastupitelstva Jihočeského kraje, 

 které se konalo 

 
 v pondělí dne 6. 12. 2021 od 13:00 hodin 

 
online prostřednictvím aplikace MS Teams 

 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Zdeněk Mráz, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Dan 

Leština, Stanislav Hlava, Václav Vostradovský, Ing. Marie Buzková, Jana 
Drobilová Holcová, Ing. Jiří Strachota, Mgr. Libor Moravec, Ing. Jitka 
Šebelková, 

Omluveni: RNDr. Ing. Vladimír Říha CSc., Mgr. Filip Mencl 
 

1) Zahájení zasedání  

Paní předsedkyně Ing.  H. Šťastná přivítala přítomné a poděkovala za účast, přítomno bylo jedenáct 

členů výboru, dva se omluvili, výbor byl usnášeníschopný. Následně nechala schválit program 

v navrženém znění: 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 

2) Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 15.6.2021 

do 6.12.2021 

3) Podání žádostí o dotace na zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody v 

Jihočeském kraji (Ing. Milan Vlášek) 

4) Informace o jmenování členů Komise pro sucho Jihočeského kraje  (Ing. Milan Vlášek) 

5) Informace o průběhu realizace projektu "Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském 

kraji II. etapa 2017 – 2024" (Mgr. Simona Šafarčíková) 

6) Informace o projektu Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla 

Orlík (Ing. Hana Zahradníková) 

7) Změny v povolování kácení dřevin ve vazbě na nový stavební zákon (Mgr. Petr Lhotka) 

8) Zpráva o finančních příspěvcích vlastníkům lesů (Ing. Jiří Roubík)  

9) Různé 

 

Poté dala slovo panu náměstkovi F. Talířovi, který se omluvil za brzký odchod kvůli povinnostem 

v Praze, představil schválené dotační tituly a upozornil na rozšíření titulu o možnost žádat na výsadbu 

alejí na obcích. 

 

 



2) Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 

15.6.2021 do 6.12.2021 

Paní předsedkyně H. Šťastná krátce představila navrženou zprávu o činnosti ZV za uplynulé pololetí, 

kterou bude předkládat zastupitelstvu kraje. Proběhla krátká diskuse, následovalo hlasování: 

 

U s n e s e n í č. 1/2021/ZV-9 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
a souhlasí s předloženou Zprávou o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 15. 6. do 6. 12. 2021. 
 
Hlasování 10/0/1    

 

3) Podání žádostí o dotace na zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody 

v Jihočeském kraji 

Bod uvedl pan Ing. M. Vlášek. Kraje jsou povinny zpracovat dokumentaci „Plán pro zvládání sucha a 

stavu nedostatku vody“ (dále jen „plán“) podle § 87b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (tj. v tomto případě ve znění zákona č. 

544/2020 Sb.). Zákonem je stanoven termín pro schválení a zveřejnění plánu nejpozději do 31.1.2023. 

Plán bude zpracovávat společnost Sweco Hydroprojekt a.s, která byla vybrána ze tří uchazečů na 

základě nejnižší nabídkové ceny. Cena vítězné nabídky je 1 560 900,- Kč včetně DPH (1 290 000,- Kč 

bez DPH). Na samotné financování zpracování plánu je možno čerpat dvě dotace, a to od MŽP a od 

MZe ve výši 30%, maximálně však 650 000,- Kč. Kraj by tak mohl v obou případech čerpat částku max. 

468 270,- Kč, finanční spoluúčast by byla 624 360,- Kč. 

Paní H. Šťastná konstatovala, že se jedná o operativní řešení, je podle ní správné žádat. 

Pan D. Leština se zeptal, zda se v případě toho plánu jedná o akutní reakci v situaci sucha, nebo je tam 

i nějaká možnost prevence prostřednictvím opatření v krajině? Pan M. Vlášek odpověděl, že plán má 

přesně danou strukturu, která vychází z uvedeného zákona a příslušné metodiky. Velmi zjednodušeně 

řečeno řeší priority zásobování vodou – tj. v jakém pořadí a komu v případě krize snížit nebo zastavit 

dodávky. Je to podklad pro operativní rozhodování komise pro sucho a další orgány krizového řízení. 

Preventivní opatření v krajině se neřeší. 

 

U s n e s e n í č. 2/2021/ZV-9 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 
informaci o možnosti podání žádostí o dotace na zpracování dokumentace „Plán pro zvládání sucha a 
stavu nedostatku vody v Jihočeském kraji“; 
II.  doporučuje 
schválit podání žádostí o dotaci na zpracování dokumentace „Plán pro zvládání sucha a stavu 
nedostatku vody v Jihočeském kraji“, a to: 
1. na Ministerstvo životního prostředí v rámci výzvy Národního programu Životní prostředí (3/2021) 

ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však ve výši 650 000,- Kč, 
2. na Ministerstvo zemědělství ex-post po schválení zpracovaného plánu orgány Ministerstva 

životního prostředí a Ministerstva zemědělství ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů, 
maximálně však ve výši 650 000,- Kč. 

 

Hlasování 11/0/0 

 

 

 

 



4) Informace o jmenování členů Komise pro sucho Jihočeského kraje  

Pan Ing. Milan Vlášek bod krátce uvedl. Podle § 87f vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 544/2020 Sb.) jsou 

kraje povinny zřídit orgán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, kterým je Krajská komise pro 

sucho. Složení Krajské komise pro sucho vzhledem k podobné agendě vychází ze složení Krajské 

povodňové komise, většina členů je shodných. 

 

U s n e s e n í č. 3/2021/ZV-9 

Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o zřízení Krajské komise pro sucho a o jejím složení. 
 

Hlasování 11/0/0 

 

5) Informace o průběhu realizace projektu "Implementace soustavy NATURA 2000 v 

Jihočeském kraji II. etapa 2017–2024"  

Tento bod uvedla paní Mgr. S. Šafarčíková a paní Ing. K. Jemelíková. Většina evropských významných 

lokalit (dále jen EVL), které se nachází v Jihočeském kraji a zdejší krajský úřad je má na starost, byla 

zabudována do českého systému ochrany přírody v první etapě implementace soustavy Natura 2000. 

V rámci zřízení národní územní ochrany pro 30 zbývajících EVL počítá druhá etapa implementace s 

vyhlášením celkem 30 maloplošných zvláště chráněných území, které se připojí ke stávající síti zvláště 

chráněných území ve správě Jihočeského kraje. Druhá etapa vyhlašování se tedy týká 30 lokalit – 

vyhlášeno je již 5 z nich (např. Klokočínské louky), v rozpracovaném stavu jich je 14, zbývá zahájení 

procesu vyhlášení zvláště chráněného území u 11 EVL (aktuálně u těchto zbývajících lokalit probíhají 

jednání s vlastníky nad plány péče a vymezením hranic). 

Pan D. Leština chtěl za materiál poděkovat. 

 

U s n e s e n í č. 4/2021/ZV-9 

Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informace k projektu „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. Etapa“. 

 

Hlasování 11/0/0 

 

6) Informace o projektu Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do 

vodního díla Orlík 

Materiál uvedla paní Ing. H. Zahradníková: komentář ke zprávě je dostatečný, jedná se o materiál, kdy 

máme vyčíslená některá opatření tak, aby vodní nádrž byla použitelná i pro koupání atd.; cíl – odstranit 

zatížení fosforem – časově vychází cca na rok 2040, tedy 2050 by měl být čistý, ovšem za předpokladu, 

že budou plněna veškerá opatření. Návrh pro JČK do budoucna – zvážit podporu prostřednictvím DP 

odstraňování fosforu již na úrovni čistíren. 

Pan D. Leština konstatoval vesměs nadšené reakce kolegů z akademické sféry, zejména ohledně 

nakládání s odpadními vodami a rybníků; jedna vytýkavá reakce ohledně uvedené nemožnosti čištění 

prostřednictvím kořenových čistících systémů. Paní H. Zahradníková navrhuje tento podnět projednat 

se zpracovatelem studie, nemá s tím příliš zkušenosti, dosavadní zkušenost s kořenovými systémy 

spíše nepřesvědčivá. Pan D. Leština pošle dotaz na zpracovatele. 

Pan Z. Mráz konstatoval, že kořenová čistička na Orlíku je zcestná; jiný dotaz – jak dopadlo DSO, co 

se řešilo i na kraji, na Písecku? Odpověď: není to jisté.  

Pan D. Leština zaslal do společného chatu odkazy: 



- https://www.anglianwater.co.uk/news/norfolk-wetland-hailed-a-success-as-anglian-water-

outlines-plans-for-800million-of-environmental-investment/  

- https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-

magazine/article/2021/10/wetlands-to-replace-wastewater-facility-in-oregon-city 

Paní H. Šťastná odpověděla, že my zemědělci spíše potřebujeme fosfor u rostlin, budeme se ale 

společnými silami snažit o čistou vodu. 

 

U s n e s e n í č. 5/2021/ZV-9 

Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informace o projektu Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík. 
 

Hlasování 11/0/0 

 

7) Změny v povolování kácení dřevin ve vazbě na nový stavební zákon  

Bod uvedl pan Mgr. P. Lhotka: změny by měly být od druhé poloviny roku 2023, nejzásadnější je to, že 

stavební úřady budou samy orgány ochrany přírody, v podkladovém materiálu jsou vyznačeny 

kompetence co se týká nového stavebního zákona. 

Pan D. Leština položil otázku, zda v případě Šumavy to nebude CHKO ale NP? Pan P. Lhotka 

konstatoval, že je to tak. 

Paní H. Šťastná položila řečnickou otázku, zda nový stavební zákon bude s novou koalicí platit, a 

poděkovala za informaci panu Lhotkovi. 

 

U s n e s e n í č. 6/2021/ZV-9 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
informaci o právní úpravě kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s novým stavebním zákonem. 
 

Hlasování 11/0/0 

 

8) Zpráva o finančních příspěvcích vlastníkům lesů  

Pan Ing. J. Roubík představil zprávu. Nyní běží administrace žádostí. Za 2. pololetí jako kraj 

zpracováváme kolem 3 tis. žádostí. Z toho přes 2 tis. žádostí na „kůrovcový“ příspěvek a cca 1 tis. 

žádostí na hospodaření v lesích dle Nařízení vlády 30/2014 Sb. U „kůrovcového“ příspěvku probíhá 

nyní poslední kolo administrace žádostí. V tomto kole byly podány žádosti celkem za 11,5 mld., MZe 

má na pokrytí 3,6 mld.. Proto MZe přistoupilo ke krácení všech žádostí cca o 60%. Vzhledem k velkému 

počtu žádostí není OZZL schopen o všech „kůrovcových“ žádostech rozhodnout v roce 2021. Zpráva o 

finančních příspěvcích pro vlastníky lesů byla projednána také na poradě vedení kraje. Zde jsme uvedli 

předpokládaný výhled, v jakém bude rozhodnuto o „kůrovcových“ žádostech a také o ostatních 

žádostech dle Nařízení vlády 30/2014 Sb.    

„Kůrovcový“ program bude nahrazen programem „Adaptace na klimatickou změnu“, který poběží v 

letech 2022- 2026, s výplatou finančních prostředků v období 2023 – 2027. Pravidla tohoto programu 

prochází nyní připomínkovým řízením na MZe.  

Paní H. Šťastná se dotázala, zda by to nešlo vyřešit přidáním pracovníků? Pan J. Roubík odpověděl, 

že vzhledem k současné situaci na úřadě (snižování počtu pracovníků) na toto pravděpodobně není ten 

správný čas. Dále se zeptala, zda se program „Adaptace na klimatickou změnu“ bude také týkat OZZL? 

Pan J. Roubík informaci potvrdil. 

 

 

https://www.anglianwater.co.uk/news/norfolk-wetland-hailed-a-success-as-anglian-water-outlines-plans-for-800million-of-environmental-investment/
https://www.anglianwater.co.uk/news/norfolk-wetland-hailed-a-success-as-anglian-water-outlines-plans-for-800million-of-environmental-investment/
https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-magazine/article/2021/10/wetlands-to-replace-wastewater-facility-in-oregon-city
https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-magazine/article/2021/10/wetlands-to-replace-wastewater-facility-in-oregon-city


U s n e s e n í č. 7/2021/ZV-9 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
Zprávu o finančních příspěvcích vlastníkům lesů. 

 

Hlasování 11/0/0 

 

9) Různé 

Pan Z. Mráz konstatoval, že se bude zase připravovat rozpočet na příští rok, konzultoval to s panem 

Zumrem, byl by rád, aby se něčeho dočkal, nějaký materiál o zemědělství, myslivcích, rybářích, třeba 

omalovánky, nebo tak, hlavně pro malé a rodiny s dětmi. Pan D. Leština mu navrhl podat žádost do 

EVVO jako některý z uvedených spolků, to je přesně ono, jednotlivé myslivecké jednoty a tak podobně. 

 

Pan Vlášek předložil k projednání dodatečný bod – Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci 

kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro obec Chyšky. Vzhledem k technickým problémům při 

realizaci akce (změna bezvýkopové technologie na výkopovou) požádala obec MZe o prodloužení 

termínu dokončení z 30. 11, 2021 na 31. 8. 2022. MZe prodloužení schválilo, Jihočeský kraj musí v 

tomto účetním období prodloužit termín dokončení v dotační smlouvě na kofinancování akce. 

 

U s n e s e n í č. 8/2021/ZV-9 

Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 
žádost příjemce dotace obce Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, o prodloužení termínu 
realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, 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 „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce 
dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního 
programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022. 
 
Hlasování 11/0/0 
 

Pan Z. Mráz poděkoval za uspořádané výjezdní zasedání kol. Hlavovi a popřál všem hezké svátky, 

ostatní se přidali.  

 

Zapsal: Mgr. Jan Martínek  

 

Ověřila: Ing. Hana Šťastná  

 


