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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  

 
   V Českých Budějovicích dne 7. 11. 2022   

           

Z Á P I S č. 17 
 

z jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje,  
které se konalo 

 
v pondělí dne 7. 11. 2022 od 13:00 hodin 

 
v budově   

Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  
  v zasedací místnosti Secese, č. dv. 3.076 

 
Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Stanislav Hlava, Mgr. Filip Mencl, Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. 

Vladimír Říha, CSc., Ing. Jiří Strachota, Václav Vostradovský, Ing. arch. 
Veronika Kovářová, Mgr. Libor Moravec, Mgr. Dan Leština 

Omluveni: Ing. Jitka Šebelková Ing. Marie Buzková Jana Drobilová Holcová, 
Hosté za KÚ JčK: Ing. Milan Vlášek, Ing. Věra Třísková, Ing. Monika Wögebauerová 
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo deset členů, výbor byl 
usnášeníschopný.  
 
Program jednání 
 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 
 

2) Změna č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (Ing. Monika 
Wögebauerová) 

3) Plán dílčího povodí Dyje na období 2021–2027 (Ing. Milan Vlášek) 

4) Návrh na pořízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (Ing. Věra 

Třísková) 

5) 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 (Ing. Věra Třísková) 

6) Různé 

 
Program jednání byl všemi členy schválen. 
 

1) Zahájení zasedání 
 
Paní předsedkyně přivítala přítomné a předala slovo panu náměstkovi Talířovi, který krátce pozdravil 
přítomné.  
 

2)  Změna č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

Paní předsedkyně otevřela bod a konstatovala, že se jedná o rozsáhlý materiál. Plán obsahuje koncepci 

řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných 

pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod. Tento dokument 

zpracovává a schvaluje přímo Jihočeský kraj. Paní M. Wögebauerová poukázala zejména na to, že se 
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jedná o změny, které krajský úřad obdržel od příslušných obcí, případně provozovatelů VHI. Dále 

vysvětlila, že bylo pracné uvést do souladu tuto změnu Plánu s jednotlivými územními plány obcí.  

 

U s n e s e n í č. 24/2022/ZV-17 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství 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 
 

3) Plán dílčího povodí Dyje na období 2021–2027 

Bod uvedl a okomentoval pan M. Vlášek. Jedná se o plánování v oblasti vod na území ORP Dačice a 

zčásti ORP Jindřichův Hradec – jednání a řízení již proběhla, nyní prakticky jde o schválení toho 

finálního návrhu. 

 

U s n e s e n í č. 25/2022/ZV-17 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství 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 

4) Návrh na pořízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 

Tento bod byl zařazen v kontextu zamýšlené aktualizace ZÚR v souvislosti s projektem ZEVO Vráto. 

Paní H. Šťastná krátce uvedla do problematiky a připomněla dřívější jednání výboru a seznámení se se 

situací ohledně plánů ZEVO. Za odbor problematiku okomentovala paní V. Třísková, která konstatovala, 

že byť o řešení situace požádal investor ZEVO, tedy Teplárna ČB, samotná aktualizace musí být 

koncepční – tedy stanovit kde by zamýšlené ZEVO mělo stát, a od jaké kapacity mají naše ZÚR řešit 

umisťování i případných dalších ZEVO.  

Pan Z. Mráz se dotázal na aktuálně zvažované lokality, kterých by se to mělo potenciálně týkat. Paní V. 

Třísková odpověděla, že největším aktuálním záměrem je ZEVO Vráto s uvažovanou kapacitou 160 tis. 

tun odpadu ročně, následuje Planá se 40 tis. tunami a Písek.  

Pan Z. Mráz se dále zeptal, jak se to má s lokalitou Mydlovary? Podle odboru je tato lokalita zvažována 

jako využití pro OZE.  

Pan Z. Mráz dále poukázal na to, že v minulosti se zvažovalo připojení okrajových částí kraje k ZEVO 

sousedních krajů. Paní V. Třísková vysvětlila, že se zvažovanou kapacitou ZEVO ČB by se situace 

prakticky obrátila a naopak hraniční lokality sousedních krajů by připadaly v úvahu jako zdroj odpadu. 

Pan D. Leština ze zeptal, zda ta ZÚR není na konkrétní místo, ale na celokraj? Paní V. Třísková 

odpověděla, že byť podnět přišel od konkrétního investora, pravidla se budou nastavovat pro celý kraj 

– bude se nastavovat limit, od kterého se o ZEVO bude rozhodovat na úrovni kraje, a pod kterým 

zároveň se to bude týkat místních územních plánů. 

 

U s n e s e n í č. 26/2022/ZV-17 

Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 
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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 

 

5) 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  

Bod uvedla paní V. Třísková. Popsala, že v tomto případě je kraj v roli žadatele o umožnění zrealizovat 

záměr své stavby. Jinými slovy, že my jako kraj žádáme jednotlivé obce o to, aby umožnily vést 

cyklostezku podle toho, jak jsme to naplánovali, a aby trasu stabilizovaly. 

 

U s n e s e n í č. 27/2022/ZV-17 

Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství 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 

 

6) Různé 

 

Pan J. Strachota poukázal na tragický stav na Vajgaru a Hradeckém potoku, stav se zhoršuje, asi i kvůli 

sportovním rybářům a elektrárně, kde majitel nezaručuje čistotu nad jezem. Proběhla diskuse též o 

dalších problematických lokalitách. 

Pan D. Leština se zeptal, zda by členové mohli dokumenty dostat k informaci a nahlédnutí rovnou, jak 

přijdou. Pan Vlášek konstatoval, že se OZZL vždy o takovou praxi snaží již nyní. 

Paní V. Třísková představila proběhlý projekt Rainman – náš první mezinárodní projekt, na kterém si 

kraj něco podobného vyzkoušel, pracovalo se na něm i po pracovní době a o víkendech. Zabýval se 

hlavně přívalovými srážkami, ale i suchem. Byly vybrány čtyři pilotní lokality, u kterých proběhla 

komunikace s veřejností, veřejná projednání, navržená opatření – často byla výsledkem potřeba 

protipovodňového opatření na území jiné obce. Na základě těchto aktivit se navrhly a projednaly změny, 

ovšem nakonec ani jedna obec nepřistoupila na návrhy opatření. K dalším informacím bude zaslán 

odkaz na stránky projektu a prezentace. 

 

Další zasedání ZV proběhne dne 12.12.2022. 

 
Jednání na Krajském úřadě skončilo ve 13:55. Ing. Hana Šťastná poděkovala všem přítomným členům 
a ukončila jednání. 
 
 
Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
 
 


