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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 10. 11. 2022 
 

Zápis č. 13/22 
z 13. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 9. 11. 2022 od 14.00 hodin  

v zasedací místnosti Secese, budovy KÚ, ulice U Zimního stadionu, Č. Budějovice  
 

Přítomni: Josef Soumar 

Ing. Marcel Kaštovský, MBA 

 Ing. Jiří Kulík 

 Bc. Irena Ravandi, DiS. 

 David Šašek, DiS. 

Ing. Bohuslav Švehla 

 Ing. Milan Třebín 

 Ing. Václav Valhoda 

    

Omluveni: Jan Jelínek 

 JUDr. Josef Knot, MBA 

 Ing. Pavel Mádl 

 Ing. Ivo Moravec 

 Ing. Miroslav Pekař, DiS. 

 

Hosté: Ing. Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. 

 Ing. Hana Pacáková, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, OZZL 

 Ing. arch. Petr Hornát, vedoucí OREG 

 Ing. Věra Třísková, vedoucí oddělení územního plánování, OREG 

 

  

Program jednání: 
 

1. Zahájení  

2. Odpadového hospodářství, ZEVO, informace k EIA a celkovému vývoji otázky ZEVO v Jihočeském kraji – 

Ing. Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. 

3. Návrh na pořízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která by se měla zabývat 

prověřením vymezení vhodné plochy pro zařízení energetického zpracování odpadů (ZEVO); návrh podal 

oprávněný investor Teplárna ČB, a.s. – Ing. arch. Petr Hornát, vedoucí OREG 

4. Návrh 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. arch. 

Petr Hornát, vedoucí OREG 

5. Výsledky mezinárodního projektu RAINMAN – Ing. Věra Třísková, OREG 

6. Různé 
 

 

K bodu 1 programu jednání 

Zahájení 

Jednání zahájil a řídil předseda Hospodářského výboru (HV) Josef Soumar, který přivítal členy a hosty. 

Přítomno 8 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. Z jednání se omluvili členové J. Jelínek, J. Knot, P. Mádl, 

I. Moravec a M. Pekař. 

 

J. Soumar – požádal o dodatečně zařazení pololetní zprávy o činnosti Hospodářského výboru do bodu 6 

Různé. 

 

Hlasování o programu jednání 8/0/0 
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K bodu 2 programu jednání 

Odpadového hospodářství, ZEVO, informace k EIA a celkovému vývoji otázky ZEVO v Jihočeském 

kraji  

J. Soumar – připomněl, že téma bylo již projednáváno na jednání Hospodářského výboru v březnu 2021 

za předsedy Ing. Františka Konečného, Ph.D.; požádal o seznámení s aktuálním stavem. 

 

V. Král – poděkoval za pozvání. Na úvod uvedl, že je k tématu v případě zájmu kdykoliv k dispozici. Seznámil 

s následujícím - KÚ nechal zpracovat svozovou studii, které předcházela studie proveditelnosti na možnosti 

energetického využívání komunálních odpadů v JK, o kterých pohovořil. Zadání je připravit do roku 2030, na 

základě nového zákona o odpadech, kapacitu, která bude schopná energeticky využít odpady na celém území 

JK; vychází z jejich analýz, ale i z nezávislé (krajské) studie. Optimální lokalitou je výtopna Vráto – z pohledu 

produkce odpadů, napojení na dálniční síť a železnici. Českobudějovická teplárenská síť je největší fungující 

vysokoúčinná síť v JK – předpoklad je, že Gate fee za využití odpadů (vstupní poplatek na bráně zařízení) 

bude nejnižší možné. Připomněl realizaci záměru Strategie pro zelené město a seznámil s vizí, která je stále 

stejná a naplňuje celospolečenské trendy. Od jednání HV z roku 2021 došlo k získání závazného stanoviska 

MŽP, které zakončilo více než jednoletou analýzu dopadů projektu na ŽP – dokumentace EIA se souhlasným 

stanoviskem; popsal veřejné projednání v rámci procesu EIA. 

 

V. Král – promítl video týkající se vizualizace lokality. Informoval o vypsání Mezinárodního soutěžního 

workshopu na podobu zařízení. Novou záležitostí je, že Teplárna České Budějovice a.s., jako oprávněný 

investor, požádala KÚ o aktualizaci ZÚR. Obsahem aktualizace ZÚR je zejména vymezení plochy 

nadmístního významu pro umožnění vybudování zařízení pro energetické využívání odpadů v lokalitě výtopny 

Vráto s odhadovanou kapacitou 160kt odpadů/rok, s důrazem na možnost energetického využívání odpadu ve 

vazbě na blížící se zákaz skládkování využitelného odpadu. 

 

V. Král – zodpověděl dotazy členů výboru: dotaz J. Soumara – zda jsou schopny 3 ZEVA (blízko sebe) na 

území Jihočeského kraje kooperovat společně v jednom prostoru (cca 650 tis. občanů); dotaz V. Valhody – na 

překladiště a financování projektu, zda bude financován z evropských peněz a na předpokládaný termín 

zahájení výstavby.  

 

V. Král – na dotazy J. Kulíka dovysvětlil, že zítřejší zastupitelstvo kraje (10. 11.) bude projednávat návrh na 

pořízení aktualizace ZÚR, která by se využila jako podklad pro vydání územního rozhodnutí; dále odpověděl 

jmenovanému na dotaz, v jaké fázi se obec bude moci přihlásit k nákupu akcií. 

 

J. Soumar – poděkoval V. Královi za jeho práci s tím, že na zítřejším jednání zastupitelstva bude deklarovat 

podporu pořízení 11. aktualizace ZÚR.  

 

U s n e s e n í   č. 10/2022/HV-13 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informaci k odpadovému hospodářství, ZEVO, EIA a celkovému vývoji otázky ZEVO v Jihočeském kraji. 

Hlasování 8/0/0 

 

K bodu 3 programu jednání 

Návrh na pořízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která by se měla zabývat 

prověřením vymezení vhodné plochy pro zařízení energetického zpracování odpadů (ZEVO); návrh 

podal oprávněný investor Teplárna ČB, a.s.  

P. Hornát – zopakoval, že zítřejší zasedání zastupitelstva kraje (10. 11.) bude projednávat návrh na pořízení 

11. aktualizace ZÚR JK, která by se měla zabývat vymezením vhodné plochy pro zařízení energetického 

zpracování odpadů (ZEVO), který podal oprávněný investor Teplárna ČB a.s. Shrnul, že ZEVO Vráto je 

stavbou nadmístního významu, pro svůj provoz bude využívat palivo a odpady i z území mimo správní území 

Statutárního města ČB (předpokládá se využití odpadů z celého JK). Je nutné plánovaný záměr řešit 

aktualizací ZÚR; tento logický krok navazuje na předchozí studie. Pokud se podaří schválit a vydat tuto 

aktualizaci, ZEVO Vráto bude umístěno v rámci územně plánovací dokumentace; jsou k tomu veškerá 

potřebná stanoviska a vyjádření. Tím že ZEVO získalo kladné posouzení EIA, není požadováno posouzení 



 3 

SEA v rámci této aktualizace. Zastupitelstvo kraje bude schvalovat pořízení aktualizace zkráceným postupem 

(tzn. bude sloučeno společné a veřejné projednání). Není přeskočen žádný procesní krok; pouze 2 kroky jsou 

sloučeny; vyhodnocení může být rychlejší a efektivnější. 

 

P. Hornát – odpověděl na dotaz J. Soumara, proč se přistupuje k tomuto kroku až nyní – aktualizace ZÚR je 

zpracována na žádost opravného investora, když o ní požádá. 

 

V. Třísková – doplnila, že se nejedná o první krok. Poukázala na 4. aktualizaci, která se zabývala 

energetickým využitím odpadu, ale nebyly zpracovány 2 studie. Snaha z pohledu JK mít zapracováno v ZÚR 

trvá delší dobu, nicméně relevantní podklady, z kterých je možno vycházet, jsou k dispozici, až nyní.  

 

U s n e s e n í   č. 11/2022/HV-13 

Hospodářský výbor 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 8/0/0 

 

K bodu 4 programu jednání 

Návrh 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  

P. Hornát – uvedl, že probíhá realizace Vltavské cyklistické cesty, což je páteřní cyklostezka podél řeky 

Vltavy; v některých částech už je realizována, v některých se realizace připravuje. Začíná na Lipně a měla by 

končit na hranici Středočeského kraje, kde by dále navazovala na Labskou cyklistickou cestu. Snaha je dát 

smysl celému záměru – trasa se volila podél řeky; hledají se atraktivní místa na základě studie proveditelnosti, 

které jsou zpracovávány průběžně ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství (ODSH). 

Nejednalo by se jen o turistickou a rekreační cestu, ale i o cestu do zaměstnání – komunikace s obcemi 

ohledně navázání místních cyklostezek na páteřní. Výstavba cyklostezky je částečně financována ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury. Do zítřejšího zastupitelstva kraje (10. 11.) bude předkládán návrh na pořízení 

změn územních plánů 8 obcí z důvodu zajištění podmínek pro budoucí realizaci Vltavské cyklostezky. Cílem 

je, aby cyklostezka byla vymezena jako veřejně prospěšná stavba, a aby byl vymezen dostatečně široký 

koridor, který umožní její vybudování (šíře koridoru v rozmezí 20 až 100 m). Žadatelem o změny územích 

plánů jednotlivých obcí je Jihočeský kraj, proto bude pořízení a zpracování změn hrazeno z krajských 

finančních prostředků roku 2023. 

 

U s n e s e n í   č. 12/2022/HV-13 

Hospodářský výbor 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 8/0/0 

 

K bodu 5 programu jednání 

Výsledky mezinárodního projektu RAINMAN  

V. Třísková – na úvod uvedla, že vzhledem ke schválení 10. aktualizace ZÚR na zasedání zastupitelstva kraje 

dne 13. 10. 2022, která se týká krajiny, a v které budou vymezovány oblasti sucha, připomněla projekt 

RAINMAN. Jedná se o mezinárodní projekt, který trval 3 roky a zapojilo se do něj 6 zemí (za ČR se zapojil 

Jihočeský kraj ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským). Řešila se problematika územního 
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plánování ve vazbě na přívalové srážky ve 4 lokalitách; seznámila s průběhem projektu, opatřeními, aj. 

V prezentaci, která bude k dispozici členům výboru, poukázala na 2 odkazy v závěru (oficiální stránky celého 

projektu + stránky české sekce zpracované na ČR).  

 

U s n e s e n í   č. 13/2022/HV-13 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích mezinárodního projektu RAINMAN. 

Hlasování 8/0/0 

 

J. Soumar – poděkoval P. Hornátovi a V. Třískové za účast a za představení materiálů.  

 

K bodu 6 programu jednání 

Různé 

 

Zpráva o činnosti Hospodářského výboru za období od 19. 5. do 9. 11. 2022 

J. Soumar – konstatoval, že pololetní zpráva o činnosti Hospodářského výboru byla členům elektronicky 

zaslána a bude předkládána na zasedání zastupitelstva kraje dne 15. 12. 2022. 

 

U s n e s e n í   č. 14/2022/HV-13 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

schvaluje 

zprávu o činnosti Hospodářského výboru za období od 19. 5. do 9. 11. 2022. 

Hlasování 8/0/0 

 

J. Soumar poděkoval přítomným členům za účast. Příští jednání se bude konat dne 14. 12. 2022 v Písku. 

Bližší informace, po domluvě s členem výboru P. Mádlem, budou včas zaslány. Jednání bylo ukončeno 

v 15.30 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala: Leona Šafářová   

 

Ověřovatel:  Josef Soumar, předseda    


