KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 739, fax: 386 359 070
e-mail: siftova@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 25. listopadu 2008
Čj.: KUJCK 30064/2008/OZZL/4/Sf
Vyřizuje: Ing. Šiftová

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ (IPRM)
Charakter koncepce: IPRM přímo navazuje na Strategický plán města České Budějovice a na
aktuální provedené analýzy. IPRM je dokument se závazným finančním rámcem,
který zapojí jednotlivé operační programy do financování projektů města. IPRM
formuluje a prezentuje jasnou strategii rozvoje města České Budějovice
prostřednictvím omezeného množství integrovaných aktivit, které směřují do
vymezeného území města – levý břeh Vltavy.
Umístění: Jihočeský kraj, město České Budějovice
Předkladatel: Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 1, 370 92 České
Budějovice

Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení bylo ke koncepci Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice
„Levý břeh Vltavy“ doručeno 6 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí OI České Budějovice,
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města

České Budějovice, Sdružení Jihočeské matky, Hnutí Duha, občanská připomínka pana Caletky a paní
Havránkové).
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje s oznámením koncepce souhlasí bez dalších
připomínek či požadavků.
Česká inspekce životního prostředí OI České Budějovice, nemá k oznámení koncepce
připomínek.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, odd. ochrany přírody
a krajiny požaduje v následujících stupních projektové dokumentace (jednotlivá územní řízení) materiál
dopřesnit a aktualizovat. Odd. ochrany ovzduší a odpadů upozorňuje na značné nepřesnosti v částech
týkajících se oblasti ovzduší.
V dalších stupních PD jednotlivých dílčích záměrů budou informace postupně upřesňovány, což
je mimo jiné dáno platnou legislativou. Nepřesnosti týkající se údajů ohledně stavu ovzduší budou
v textu dokumentu nahrazeny správnými údaji.
Hnutí Duha nepovažuje projekt za dobrý z důvodu vykácení 191stromů ( z nichž je téměř 68%
v dobrém zdravotním stavu) ve vojenském areálu Čtyři Dvory. Dále požaduje zachování kvalitních
stromů a jejich začlenění do obytné zástavby v programu Regenerace části panelového sídliště máj –
jižní a východní část.
IPRM Levý břeh jako koncepční materiál neřeší detailní provádění jednotlivých projektů, které
jsou jeho součástí – to je předmětem samostatných projektových dokumentací a samostatných
správních řízení.
Sdružení Jihočeské matky nesouhlasí se záměrem zastavět území mezi areálem bývalých kasáren
ve Čtyrech Dvorech a Vávrovskými rybníky z důvodu nežádoucích civilizačních tlaků na navazující
chráněné území včetně prvků ÚSES Dále Sdružení upozorňuje na nedostatečné vypořádání koncepce
s dopady splavnění Vltavy na životní prostředí, které je již místně realizováno pod záminkou
protipovodňových opatření.
Funkční využití území mezi areálem bývalých kasáren ve Čtyrech Dvorech a Vávrovskými
rybníky je předmětem změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských
rybníků. Zadání této změny se projednávalo v říjnu letošního roku s jasným požadavkem Krajského
úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví na vyhodnocení vlivu změny
na životní prostředí (proces SEA). Splavnění Vltavy (trasy „Dokončení Vltavské vodní cesty v trase
České Budějovice – Kořensko, úsek B: České Budějovice/Jiráskův jez – České Budějovice/Nový most
Vltava 1,“ a úsek „České Budějovice/Nový Most – Hluboká nad Vltavou (A), úroveň „R“) bylo

předmětem procesu EIA, kdy příslušným úřadem bylo MŽP.
Josef Caletka a Marie Havránková uplatňují připomínku k dopravě spojenou s perspektivou nové
zástavby levého břehu Vltavy.Jedná se především o vyřešení otázky globální dopravy mezi levým a
pravým břehem, resp o umístění dalších autobusových zastávek v Husově ulici.
IPRM vychází ze Strategického plánu rozvoje města, který výslovně uvádí, že je potřeba zabývat
se otázkou rozšíření počtu dopravních spojení mezi levobřežní a pravobřežní částí města. IPRM na toto
východisko navazuje a navíc obsahuje projekt ekologizace nejfrekventovanější linky MHD, což je
jednoznačným pozitivem ve vztahu k životnímu prostředí.
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví vydal dne 8.
října 2008 (č.j. KUJCK 29424/2008 OZZL/2-KZ) stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), ve
kterém konstatuje, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými významný
vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ležící na území v působnosti Krajského
úřadu - Jihočeský kraj.
Závěr:
Koncepce Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“
naplňuje dikci § 10a zákona. Proto bylo dle § 10d zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda koncepce bude posuzována podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu
došel Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví jako příslušný
orgán podle § 22 zákona k závěru, že koncepce
Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“
n e b u d e posuzován podle zákona.
V souladu s § 10d odst. 5 zákona nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na
životní prostředí (SEA) z těchto důvodů:
·

u předložené koncepce byl vyloučen vliv na evropsky významné lokality i na ptačí oblasti,

·

dotčené orgány na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví nevznesly žádné
zásadní připomínky,

·

zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle
zvláštních předpisů při realizaci konkrétních záměrů.

Tímto závěrem zjišťovacího řízení není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů
podléhajících posouzení podle uvedeného zákona (proces EIA).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Přílohy: (pouze předkladatel)
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 5. 11 .2008
2. Vyjádření Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje ze dne 4. 11. .2008
3. Vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu České Budějovice ze dne 19. 11. 2008
4. Stanovisko Sdružení Jihočeské matky ze dne 18. 11. 2008
5. Připomínky Hnutí Duha ze dne 18. 11. 2008
6. Občanská připomínka pana Caletky a paní Havránkové ze dne 6. 11. 2008

