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Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
tajemnice výboru: Leona Šafářová, tel. 386 720 147, e-mail: safarova@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice dne 3. 6. 2021 
 

Zápis č. 4/21 

z 4. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 2. 6. 2021 od 14.00 hodin  

v kruhovém sále zastupitelstva kraje, budovy KÚ, ulice U Zimního stadionu, Č. Budějovice  
 

 

Přítomni: Radek Hloušek 

 Jaroslav Havel 

 Ing. Jiří Kulík  

 Ing. Pavel Mádl 

 Ing. Ivo Moravec  

 Bc. Miroslav Pekař, DiS. 

 Bc. Irena Ravandi, DiS.  

 Josef Soumar  

 David Šašek, DiS.  

 Ing. Bohuslav Švehla 

 Ing. Milan Třebín – příchod v 14.45 hodin 

 Ing. Václav Valhoda – odchod v 15.10 hodin 

 

Omluven: Jan Jelínek 

 

Hosté: Ing. Luboš Průcha – vedoucí OREG 

 Ing. Věra Třísková – vedoucí Oddělení územního plánování, OREG 

 Ing. Štěpán Luksch – zástupce vedoucí Oddělení územního plánování, OREG 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení - změna ve funkci předsedy Hospodářského výboru, shrnutí zasedání Hospodářského výboru 

uskutečněných v 1. pololetí 2021 

2. Zpráva o činnosti Hospodářského výboru za období od 3. 12. 2020 do 2. 6. 2021 - předkládána na zasedání 

zastupitelstva kraje dne 24. 6. 2021 

3. Harmonogram zasedání Hospodářského výboru na 2. pololetí 2021 

4. Prezentace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje – Ing. Štěpán Luksch, Ing. Věra Třísková, OREG 

5. Prezentace Mezinárodního projektu RAINMAN - Ing. Věra Třísková, OREG  

6. Informace o Územní studii krajiny Jihočeského kraje - Ing. Věra Třísková, OREG 

7. Diskuse, různé 

8. Závěr 

 

Jednání zahájil Radek Hloušek, který byl zvolen novým předsedou Hospodářského výboru (HV). Přítomno 11 

členů výboru, výbor je usnášeníschopný. Z jednání se omluvil člen výboru J. Jelínek, za dřívější odchod se 

omluvil člen výboru V. Valhoda.  

 

Hlasování o programu jednání 11/0/0 

 

K bodu 1 programu jednání 

Zahájení  

R. Hloušek – informoval, že dne 20. 5. 2021 byl zastupitelstvem kraje zvolen do funkce předsedy 

Hospodářského výboru; poděkoval předchozímu předsedovi Ing. Františku Konečnému, PhD. za jeho 

dosavadní činnost a doufá, že úspěšně naváže na jeho práci; shrnul jednání výboru za jeho působení, na 

kterých byla projednávána důležitá témata za účasti významných hostů – ZEVO, dálnice D3 a D4 a silnice 

I. třídy atd.; vyjádřil osobní názor – do budoucna navrhuje, aby se HV zabýval tématy, která jsou uchopitelná, 
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kde kraj je 100 % vlastníkem jako např. Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. nebo Jihočeský 

vědeckotechnický park, a.s. (JVTP); navrhuje méně témat, ale podrobnější projednání. 

 

J. Kulík – doplnil, že HV se rovněž zabýval spalováním odpadů; tuto záležitost považuje za hodnou zřetele, 

neboť se týká všech občanů kraje a v rámci jednání výboru ji můžeme ovlivnit. 

 

R. Hloušek – souhlasil se znovuotevřením tohoto tématu; požádal o schůzku pana hejtmana, která se 

prozatím neuskutečnila; informoval by ho o tématech, kterými se HV bude zabývat a případně by ho požádal o 

účast na některých jednání HV; rovněž požádal pracovníky OREG o pravidelnou účast na jednáních výboru. 

 

K bodu 2 programu jednání 

Zpráva o činnosti Hospodářského výboru za období od 3. 12. 2020 do 2. 6. 2021  

Zpráva byla členům výboru elektronicky rozeslána spolu s pozvánkou s tím, že bude zaktualizována 

po dnešním jednání a předložena na zasedání zastupitelstva kraje dne 24. 6. 2021. 

 

U s n e s e n í   č. 11/2021/HV-4 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

schvaluje 

zprávu o činnosti Hospodářského výboru za období od 3. 12. 2020 do 2. 6. 2021. 

 

Hlasování 11/0/0 

 

K bodu 3 programu jednání 

Harmonogram zasedání Hospodářského výboru na 2. pololetí 2021 

I. Moravec – souhlasil s klíčovými tématy, kterými se bude výbor zabývat; zmínil podnět k projednání, týkající 

se energetického managementu a hospodaření s energiemi na úrovni kraje, který navrhoval předsedovi 

Ing.  Konečnému, a který se zařazením na druhé pololetí souhlasil. 

 

R. Hloušek – sdělil, že termíny jednání HV jsou navrhovány na základě termínů zasedání zastupitelstva kraje 

na 2. pololetí 2021, a to ve dnech 8. 9., 6. 10. a 24. 11. 2021; projednání jednotlivých témat navrhl 

následovně: 

➢ dne 8. 9. 2021 - Jihočeské letiště České Budějovice a.s. – předběžně domluveno s manažerkou 

marketingu a tiskovou mluvčí Mgr. Martinou Vodičkovou, že se jednání výboru uskuteční na letišti, 

➢ dne 6. 10. 2021 – Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. – rovněž předběžně domluveno s ředitelem Mgr. 

Františkem Mlčákem, že se jednání uskuteční v JVTP, kde by byla představena činnost parku a prohlídka, 

➢ dne 24. 11. 2021 – Energetický management a hospodaření s energiemi na úrovni kraje – podnět člena 

výboru I. Moravce a ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadů 

 

U s n e s e n í   č. 12/2021/HV-4 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

schvaluje 

témata a termíny jednání Hospodářského výboru na 2. pololetí 2021 ve dnech 8. 9., 6. 10. a 24. 11. 2021. 

 

Hlasování 11/0/0 

 

K bodu 4 programu jednání 

Prezentace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje  

V. Třísková – poděkovala za možnost být součástí jednání Hospodářského výboru, který vnímá jako 

nejvýznamnější spojku mezi oddělením územního plánování zabývajícím se koncepčním rozvojem JK a 

zastupitelstvem kraje; jedná se o hlavní, zásadní a závazný dokument pro rozvoj kraje, o kterém budeme 

v následujících letech často jednat, z důvodu několika aktualizací; zmínila dokumentace, které jsou pro členy 

k dispozici a mohou si je ponechat – ZÚR v původním znění, jak byly v roce 2011 vydány; dále ZÚR ve znění 

1. aktualizace, která byla nejobsáhlejší a politika územního rozvoje; nejedná se o aktuální znění dokumentací, 

ale slouží pro představu - jak dokument vypadá, jaké má kapitoly, co je možné v něm najít. 

 



 3 

V. Třísková a Š. Luksch společně představili prezentaci ZÚR Jihočeského kraje, ve které podrobně seznámili 

s postavením v územním plánování, pořizováním a projektováním a představením obsahu. 

 

Členové výboru poděkovali za zpracovanou prezentaci a proběhla diskuse. 

 

V. Třísková - zodpověděla konkrétní dotazy členů výboru – jak závazný je územní plán (dotaz I. Ravandi); na 

protipovodňová opatření (dotaz B. Švehla); kdo může žádat o změny do ZÚR, a zda jsou ZÚR připraveny na 

dostavbu Jaderné elektrárny Temelín (dotaz R. Hlouška); na úložiště jaderného odpadu (dotazy M. Pekaře a 

J. Kulíka); vysvětlení úkolu ZÚR a územního plánu k severní silniční tangentě města České Budějovice (dotaz 

J. Soumara). 

 

V. Třísková – poděkovala za další dotaz J. Soumara - co aktuálně je potřeba v HV projednat s případným 

doporučením zastupitelstvu kraje; odpověděla, že nyní z pohledu ZÚR nejsou žádné nutné záměry k úpravě; 

zmínila, že by rádi pořídili jako odbor studii na širší vazby (dopravní vazby, vazby z pohledu občanské 

vybavenosti atd.) v ORP České Budějovice; studii je možné podrobněji představit s tím, že by uvítala 

jakoukoliv spolupráci. 

 

U s n e s e n í   č. 13/2021/HV-4 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

prezentaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 

 

Hlasování 11/0/0 

 

K bodu 5 programu jednání 

Prezentace Mezinárodního projektu RAINMAN  

V. Třísková – seznámila s mezinárodním projektem RAINMAN, který již je ukončen a zabýval se přívalovými 

srážkami, respektive tím, aby následky a dopady přívalových srážek byly co nejnižší; formou prezentace 

podrobně informovala o projektu – čím se zabýval, financování, kdo se účastnil, doba trvání a cíl projektu; dále 

informovala o studii aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů; v návaznosti na tento 

projekt, by rádi navázali a pokračovali v protipovodňové ochraně na území celého Jihočeského kraje; projekt 

prozatím neměl závěrečnou konferenci z důvodu pandemických opatření, ale bude dodatečně uskutečněna. 

 

U s n e s e n í   č. 14/2021/HV-4 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

prezentaci Mezinárodního projektu RAINMAN, který se týká integrovaného řízení rizik přívalových srážek. 

 

Hlasování 11/0/0 

 

K bodu 6 programu jednání 

Informace o Územní studii krajiny Jihočeského kraje  

V. Třísková – uvedla, že jde o aktuální téma; požádala o spolupráci; jedná se o dokument, který pořizujeme a 

budeme s ním pracovat, než se stane přes ZÚR závazný; pořízen být musí; jedna z kapitol ZÚR jsou cílové 

kvality krajiny, která je nyní zpracována neadekvátně, co se týče obsahu; vina není na naší straně; všechny 

ZÚR v České republice si krajinné oblasti vymezily chybně a nyní je převymezují; naše územní studie krajiny 

obsahuje celý kraj a byla snaha ji projednat se zástupci veřejné správy, s širokou veřejností, s projektanty 

působící v oblasti územního plánování; bohužel přes veškerou snahu projednání úspěšnost nemělo (na 3 

projednání se přihlásilo pouze 26 účastníků); popsala, proč je studie důležitá a vysvětlila dvě možnosti, které 

se nabízejí – buď bude zapsána jako podklad pro rozhodování nebo jako podklad pro ZÚR. 

 

J. Kulík – chápe, že kraj má snahu chránit některá území (lokality) v JK, ale nechápe, proč chrání všechny 

obce, a ještě jim diktuje, co mají dělat; vždy to bude svazující.  
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V. Třísková – reagovala na připomínku J. Kulíka – je možné své podněty vyjádřit do on-line formuláře na 

odkazu, který je uveden v prezentaci; uvítala by jakoukoliv diskusi, která by mohla být přínosem.  

 

U s n e s e n í   č. 15/2021/HV-4 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informaci o Územní studii krajiny Jihočeského kraje. 

 

Hlasování 11/0/0 

 

R. Hloušek – poděkoval za všechny zpracované prezentace a požádal o zaslání členům výboru. 

 

V. Třísková – sdělila vstupní informace k letišti ČB; z pohledu územního plánování zmínila dvě věci: 

1. zásady územního rozvoje (ZÚR) - informovala o vyjmutí ze 4. aktualizace ZÚR; není to proto, že by letiště 

nebylo podporováno, ale musíme vycházet z politiky územního rozvoje ČR, která letiště vypustila, neboť už je 

územně zajištěno, 

2. územní studie průmyslové zóny letiště - jedná se o relativně variabilní dokument, s kterým můžeme dále 

pracovat a řeší letiště i jeho okolí. 

 

L. Průcha – k aktuálnímu dění uvedl, že na zasedání zastupitelstva kraje dne 20. 5. 2021 pan hejtman 

oznámil, že bude vytvořena politická pracovní skupina k vyjednávání s potenciálním strategickým partnerem. 

 

R. Hloušek – informoval, že za hnutí ANO je nominován primátor města Ing. Jiří Svoboda; navrhuje na příští 

jednání HV dne 8. 9. 2021 pozvat pana primátora, aby poskytl bližší informace.  

 

K bodu 7 programu jednání 

Diskuse, různé 

J. Kulík – souhlasí se studií ORP České Budějovice, kterou zmiňovala V. Třísková; navrhuje vznést podnět 

k přípravě finančních prostředků na tuto studii; dále uvedl, že obdržel odkaz na firmu, která tvrdí, že dokáže 

v nějaké jednotce přetavit komunální odpad na uhlíky; jeví se to podivně; plánuje cestu do této firmy v druhé 

polovině června; pokud by měl někdo zájem, může se připojit; informaci členům výboru elektronicky přepošle. 

 

J. Soumar – navrhuje, aby výbor do budoucnosti navázal spolupráci s jednotlivými komorami (např. 

hospodářská, agrární) a s podnikateli, kteří si prošli nelehkým obdobím; diskutovat o případné podpoře. 

 

R. Hloušek – poděkoval za podnět a požádal o bližší specifikaci (vize) k tématu; na jednání HV dne 24. 11. 

2021 bychom si stanovili témata na rok 2022.     

 

K bodu 8 programu jednání 

Závěr 

Předseda výboru poděkoval přítomným členům a hostům za účast. Jednání bylo ukončeno v 16.20 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Leona Šafářová   

 

Ověřovatel:  Radek Hloušek, předseda   

 

 


