
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 20. 12. 2020 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20. 12. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Poskytnutí vyjádření či stanoviska/stanovisek Krajského úřadu Jihočeského kraje k návrhu „Změny č. 6 územního 

plánu Horní Stropnice a změny č. 2 regulačního plánu Dobrá Voda“. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Jčk vydal dvě stanoviska k výše uvedenému návrhu a Odbor 

kultury a památkové péče vydal jedno stanovisko k výše uvedenému návrhu. Předmětná stanoviska Vám 

zasíláme v příloze tohoto sdělení. 

S pozdravem 
 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 

 

Příloha 

 

KUJCK 47265_2019 stanovisko OZZL_Stanovisko § 55a Horní Stropnice č.6.pdf 

KUJCK 118403_2020 stanovisko OZZL_Stanovisko NÁVRH Horní Stropnice č.6.pdf 

KUJCK 118901_2020 stanovisko OKPP.pdf 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 20. 12. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 607/2021  

Sp. zn.: KHEJ 153091/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 4. 1. 2021  
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Stanovisko k obsahu návrhu změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice a návrhu 
obsahu změny č.2 regulačního plánu Dobrá Voda, pořizovaných souběžně 
zkráceným postupem pořizování 
 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále též „krajský úřad“), 
obdržel dne 27. 3. 2019 žádost, kterou zaslala Rodina Panny Marie, Husova 2, 373 33 Nové Hrady, o stanovisko 
podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu obsahu změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice (dále též 
„změna ÚP“) a k návrhu obsahu změny č. 2 regulačního plánu Dobrá Voda (dále též „změna RP“), které budou 
pořizovány souběžně zkráceným postupem. 

Řešeným území souběžně pořizovaných změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice a změny č. 2 regulačního 
plánu Dobrá Voda budou dle žádosti pozemky parc. č. 65, 573, 572, 566, 565, 50/3, 684, 659, 560 a části 
pozemků parc. č. 564, 570, vše v katastrálním území Dobrá Voda u Horní Stropnice. Dle žádosti je hlavním 
záměrem navrhovatele vybudovat zde po vzoru obdobně navštěvovaných míst, jakým je kostel na Dobré Vodě 
u Horní Stropnice, ubytovací, stravovací a konferenční kapacity, včetně příslušného logistického, skladového a 
sociálního zázemí a parkovacích míst.   

Na základě výše uvedeného bude tedy dle žádosti obsahem změny ÚP na výše uvedených pozemcích: 

a) změna způsobu využití v zastavěném území: 

- v plochách změn z využití Bydlení venkovské, z využití Bydlení, z využití Veřejné prostranství a v části 
stabilizované plochy z využití Bydlení – soukromá zeleň na využití Občanské vybavení – obecné, 

- v části stabilizované plochy z využití Bydlení – soukromá zeleň na využití Občanské vybavení – obecné a 
na využití Občanské vybavení – zeleň parku (tento způsob využití bude změnou ÚP nově nadefinován, 
včetně podmínek pro ochranu krajinného rázu pro harmonický přechod území areálu poutnického domu 
do volné krajiny), 

b) vymezení nové zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území a s tím související změna způsobu využití 
z využití Zemědělská – trvalé travní porosty na využití Občanské vybavení – zeleň parku (tento způsob využití 
bude změnou ÚP nově definován, včetně podmínek pro ochranu krajinného rázu pro harmonický přechod 
území areálu poutnického domu do volné krajiny). 

Obsahem souběžně pořizované změny č. 2 regulačního plánu bude shodně s výše uvedeným obsahem změny 
ÚP změna vymezení v zastavěném území a vymezení zastavitelného území v návaznosti na zastavěné území 
tak, aby na dotčených pozemcích byla v části o komunikace plocha se způsobem využití Občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura a v zadní části plocha s využitím Občanské vybavení  - park se zázemím poutnického 
domu. Zároveň budou upraveny regulační podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb pro umístění 
záměru navrhovatele. Změna č. 2 regulačního plánu Dobrá Voda nebude nahrazovat územní rozhodnutí pro 
uvedený záměr navrhovatele. 

   
Váš dopis zn.:   
Ze dne: 27. 3. 2019  
Naše č. j.: KUJCK 47265/2019  
Sp. zn.: OZZL 38849/2019/kano SO3  
  Rodina Panny Marie 
Vyřizuje: Ing. Kateřina Novotná, Ph.D. Husova 2 
Telefon: 386 720 772 373 33 Nové Hrady 
E-mail: novotna2@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 18. 4. 2019  
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Krajský úřad k podané žádosti sděluje, že dle § 72 odst. (2) stavebního zákona není součástí návrhu obsahu 
změny regulačního plánu, která bude pořizována zkráceným postupem, stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“) s uvedením, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu (dále též „EVL“ nebo ptačí oblast (dále též „PO“) a stanovisko krajského úřadu s uvedením, zda má být 
návrh změny RP posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Krajský úřad tedy uplatňuje pouze 
stanovisko k návrhu obsahu změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice v souladu s § 55a písm. 
d) a e) stavebního zákona. 

 

Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona 

Krajský úřad, jako příslušný orgán podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), který uplatňuje 
stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem, a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody, tj. i za zájmy chráněné zákonem 
o ochraně přírody a krajiny v působnosti Ministerstva životního prostředí, souhlasí podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny s návrhem obsahu souběžně pořizovaných změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice a změny 
č. 2 regulačního plánu Dobrá Voda. 

Na území řešeném v obsahu souběžně pořizovaných změny ÚP a změny RP a v katastrálním území Dobrá Voda 
u Horní Stropnice, v příslušnosti zdejšího orgánu ochrany přírody, se nevyskytuje žádná ptačí oblast (dále jen 
„PO“) ani evropsky významná lokalita (dále jen „EVL“). Nejbližšími prvky soustavy NATURA 2000 jsou EVL 
CZ0313092 Bedřichovský potok a PO CZ0311039 Novohradské hory, které jsou vzdáleny vzdušnou čarou cca 
1,1 – 1, 5 km. 

Navrhovaný obsah změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice a změny č. 2 regulačního plánu Dobrá Voda 
nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost EVL a PO ležících na území v působnosti krajského úřadu. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k charakteru koncepce záměru a jeho umístění v dostatečné vzdálenosti od uvedených EVL a PO 
nemůže v žádném případě dojít ovlivnění nebo narušení předmětů ochrany ve zmiňovaných prvcích soustavy 
NATURA 2000. 

 
Upozornění: 

Toto stanovisko krajského úřadu je stanoviskem podle § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona pro pořizování 
změny ÚP zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. 

Ostatní zájmy sledované zdejším orgánem ochrany přírody a krajiny budou posouzeny až v rámci řízení o návrhu 
změny ÚP, tj. v rámci veřejného projednání tohoto návrhu. 

 
Zpracoval: Ing. Jana Sládková, tel.: 386 720 766 
 
 
 
Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona 
 

Orgány kraje v souladu s ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále zákon) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na 
životní prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování. 

Na základě žádosti, s přiměřeným použitím relevantních kritérii uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s 
§ 10i odst. 2 zákona krajský úřad sděluje, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č.6 územního 
plánu Horní Stropnice (dále jen „obsah změny ÚP“) na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. 
 

 

 



Naše č. j.: KUJCK 47265/2019 Sp. zn.: OZZL 33648/2019/kano SO3 
 

Stránka 3 z 4 
 

 

Odůvodnění: 

 
Obsah změny ÚP nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný negativní vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti 
Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 
 
Z hlediska obsahu předložená žádost prověřuje záměry, který svým charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací 
v této fázi pořizování změny nejsou z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví 
v řešeném území považovány za významné. 

 
Porovnání s relevantními kritérii podle přílohy č. 8  k zákonu: 
 

Dle žádosti bude obsahem změny ÚP změna funkčního využití ploch a vymezení nové zastavitelné plochy o 
celkové velikosti ca 1,4 ha pro vybudování tzv. poutního domu, který bude zahrnovat stravovací a konferenční 
kapacity, včetně příslušného logistického, skladového a sociálního zázemí a parkovacích míst. Vlastní zastavitelná 
plocha, včetně parkovacích ploch, má velikost ca 0,8 ha. Parkovací plochy by měli navazovat na vlastní stavbu 
poutního domu a nenásilně přecházet do ploch zeleně a volné krajiny. Dle obsahu změny však není konkrétně 
specifikována velikost stavby poutního domu na pohledově exponovaném místě, což neumožňuje dostatečně 
vyhodnotit v této fázi vliv krajinný ráz (vliv na dálkové pohledy na panorama obce). Lze tedy konstatovat, že 
pořízení změny ÚP v této fázi nestanoví rámec pro záměry a jiné činnosti vzhledem k jejich umístění, velikosti i 
povaze. Obsah změny respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území i 
podmínky ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje a neovlivňuje jiné koncepce. 

 
Krajský úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů koncepce na životní prostředí ani veřejné zdraví ani 
charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, 
kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo 
nutné tyto vlivy posoudit podle zákona.  

 
Přeshraniční povahu vlivů provedení změny ÚP lze vyloučit. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
z provedení změny ÚP jsou zanedbatelná, neboť žádná plocha nebude využívána k tak rizikové činnosti, která 
by mohla způsobit havárii. Závažnost a rozsah vlivů lze také vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako 
významné. V obsahu změny ÚP nelze v této fázi pořizování změny ÚP identifikovat střety se zvláštními přírodními 
charakteristikami území (krajinný ráz) nebo kulturním dědictvím. Rozsah změny ÚP nemění urbanistickou 
koncepci obce, tedy se nepředpokládají negativní vlivy na hustotu obyvatel a osídlení. Nebudou překročeny 
normy kvality životního prostředí a nedojde k narušení organizace ZPF a významnému záboru ZPF. Pořízením 
změny ÚP se nepředpokládají dopady na změny klimatu. 

 
Z výše uvedeného je patrné, že dle zadání nebudou ve změně územního plánu navrhovány plochy či koridory 
s významnými negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 
k zákonu nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí 
a veřejného zdraví, proto nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení změny č. 6 územního plánu Horní 
Stropnice na životní prostředí. 

 
Krajský úřad však upozorňuje na § 4 odst. 4 stavebního zákona, kdy mohou dotčené orgány v téže věci 
uplatňovat navazující stanoviska pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností nebo skutečností 
vyplývající z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace, kterou vypracovaná změna č. 6 
územního plánu Horní Stropnice k veřejnému projednání bezesporu bude.  Tedy v případě, že dojde v návrhu 
změny ÚP k výraznému vlivu na dálkové pohledy na panorama obce (tedy vlivu na krajinný ráz), 
může krajský úřad v průběhu projednání změny č. 6 ÚP Horní Stropnice uplatnit požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 6 ÚP Horní Stropnice na životní prostředí. 
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Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajících posouzení podle tohoto 
zákona.  

Zpracovala: Ing. Kateřina Novotná, Ph.D., tel.: 386 720 772 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Klimeš 
vedoucí odboru 
  
 

 

 

Na vědomí: Obec Horní Stropnice, Horní Stropnice 68, 373 35 Horní Stropnice, Ing. Vaněček, místostarosta 
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Stanovisko k návrhu změny č.6 územního plánu Horní Stropnice  
po veřejném projednání 

 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též krajský úřad) 
v souladu s ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a je 
dotčeným orgánem při jeho pořizování. 

Krajský úřad obdržel dne 5. 8. 2020 pozvánku k veřejnému projednání návrhu změny č.6 územního plánu 
Horní Stropnice (dále též změna č.6 ÚP) a změny regulačního plánu č. 2 Dobrá Voda (dále změna č.2 RP), 
které jsou pořizovány zkráceným postupem. Veřejného projednání proběhlo 16. 9. 2020. 

Řešeným území souběžně pořizovaných změn č. 6 územního plánu Horní Stropnice a změny č. 2 regulačního 
plánu Dobrá Voda jsou pozemky parc. č. 65, 573, 572, 566, 565, 50/3, 684, 659, 560 a části pozemků parc. č. 
564, 570, vše v katastrálním území Dobrá Voda u Horní Stropnice, na kterých jsou vymezovány plochy 
občanského vybavení – obecné a zeleň parku pro zázemí poutnického domu. Navrhované plochy navazují na 
již zastavěné území. 
 
Na základě předložených podkladů k návrhu změny č. 6 ÚP Horní Stropnice, veřejného projednání, místního 
šetření a s přiměřeným použitím relevantních kritérii uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i 
odst. 2 zákona krajský úřad sděluje, že požaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č.6 územního 
plánu Horní Stropnice na životní prostředí. 

 

Odůvodnění: 

V návrhu změny č.6 ÚP byla plocha občanského vybavení – obecná proti návrhu obsahu změny zvětšena cca o 
1 000 m2 a plocha občanského vybavení - zeleň parku zvětšena na velikost cca 4,5 ha proti původnímu návrhu 
obsahu změny, který byl cca 8 100 m2. Celková výměra obou ploch tím dosahuje velikosti cca 5,2 ha, což je 
velikost, která nevylučuje umístění ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona 
(např. záměr 118 Tematické areály na ploše od stanového limitu 2 ha). Dále byla na veřejném projednání 
předložena vizualizace pohledu na panorama obce Dobrá Voda s modelem stavby poutnického domu. V rámci 
vizualizace je poutnický dům rozdělen na dvě části, část A (blíže ke kostelu) a část B (dále od kostela). V 
souběžně pořizované změně č.2 RP je navrhována regulace výšky pro objekt A max. 11 m od nivelety (±0) 
podlahy 1. NP objektu A, pro část B s hřebenem střechy max. 12,5 m od nivelety (±0), přičemž úroveň 
vstupního podlaží bude snížena oproti stávajícímu terénu nivelety uliční čáry cca o 1,5 metru od středu 
budovy. Dle návrhu změny č.2 RP mají být součástí objektu 2 suterénní podlaží do maximální úrovně druhého 
suterénu v hloubce 9 m, která budou situována do pohledové strany (terén se svažuje směrem do krajiny). 
Celková výška objektu při pohledu na panorama obce může dosáhnout až téměř 22 m (část A 11 m+9 m, část 
B 12,5 m+9 m bez odečtu snížení úrovně vstupního podlaží). Krajský úřad shledal, že tím by mohlo dojít 
k narušení dálkových pohledů na panorama obce (tedy vlivu na krajinný ráz). 

   
Váš dopis zn.: STAV/2496/VJ/20/k  
Ze dne: 5.8.2020  
Naše č. j.: KUJCK 118403/2020 Městský úřad Trhové Sviny 

Sp. zn.: OZZL 118171/2020/kano SO2 Odbor výstavby, kulturních památek a  
  územního plánování 
Vyřizuje: Ing. Kateřina Novotná, Ph.D. Žižkovo náměstí 32 
Telefon: 386 720 772 374 17 Trhové Sviny 
E-mail: novotna2@kraj-jihocesky.cz DS 
   
Datum: 22. 9. 2020  
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Návrh změny č.6 ÚP tedy řeší plochy a změny, které jsou svým charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací 
považovány, z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví, v řešeném území za 
významné. 

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.6 ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví slouží zároveň jako významný 
nástroj pro možnosti začlenění všech požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. 

Porovnání s relevantními kritérii podle přílohy č. 8 k zákonu: 

Návrh změny č.6 ÚP nestanovuje žádné varianty řešení a neovlivňuje jiné koncepce. 

Krajský úřad shledal některé z charakteristik vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a 
charakteristik dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost 
vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významné do té míry, že 
požaduje tyto vlivy posoudit podle zákona (uvedené podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení).  
 
Přeshraniční povahu vlivů provedení návrhu ÚP lze vyloučit. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví, 
vyplývající z návrhu změny č.6 ÚP (např. při přírodních katastrofách, haváriích), nejsou významná. Závažnost 
a rozsah vlivů nelze vyloučit, jelikož některé byly identifikovány jako významné – krajinný ráz, zábor ZPF. 
Předpokládá se trvalá změna v území s kumulativními a synergickými vlivy v dotčeném území. Návrh změny 
č.6 ÚP nemůže ovlivnit urbanistickou koncepci obce Horní Stropnice, tedy se nepředpokládají negativní vlivy 
na hustotu obyvatel a osídlení. Nepředpokládá se překročení norem kvality životního prostředí. Pořízením 
změny č.6 ÚP dojde k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ve IV. a V. třídě ochrany ZPF. Pořízením 
změny č.6 ÚP se nepředpokládají dopady na změny klimatu. 
 
Z výše uvedeného je patrné, že návrh změny č.6 ÚP navrhuje plochy a změny s negativními vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu byly shledány významné střety 
zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, proto byl uplatněn 
požadavek na vyhodnocení návrhu č.6 územního plánu Horní Stropnice na životní prostředí. 
 
Krajský úřad jako dotčený orgán při pořizování územního plánu v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí stanoví níže uvedené podrobnější požadavky na obsah a rozsah 
vyhodnocení vlivů návrhu č.6 územního plánu Horní Stropnice na životní prostředí (dále též 
„vyhodnocení SEA“). 
 
Vyhodnocení SEA bude zpracováno v rozsahu celého návrhu změny č.6 ÚP se všemi možnými negativními 
dopady na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví: 

- ochrana krajinného rázu – vyhodnocení vlivu na dálkové pohledy na panorama obce, 
- vyhodnocení hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití plochy občanského vybavení – 

zeleň parku, především s ohledem na stávající vzrostlou zeleň a zemědělsky obhospodařované plochy 
ve vymezované ploše parku, vhodnost vymezované plochy pro parkové využití, návaznost na volnou 
krajinu, atp., 

- vyhodnocení vlivu zvýšené dopravy (pěší, cyklistické i automobilní) v obci Dobrá Voda (z úřední 
činnosti je krajskému úřadu známo, že poutnický dům je koncipován pro ubytování 70 osob 
s restaurací pro 125 osob, což zahrnuje kromě dopravy vlastních hostů i zásobování zařízení, atp.), 
případně dalších vlivů, které by provoz zařízení mohl vyvolávat.  

- zábor ZPF. 
 
Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k eliminaci, 
minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí. 
 
V rámci vyhodnocení vlivů návrhu změny č.6 ÚP na životní prostředí musí být provedeno i vyhodnocení 
kumulativních a synergických vlivů obou návrhových ploch i v širších návaznostech v území. Proces SEA je 
nástrojem, který neřeší pouze konkrétní záměry, ale má vyhodnotit všechny souběžně řešené zájmy a širší 
souvislosti v území. 

Nedílnou součástí návrhu změny č.6 ÚP bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, jako 
součást „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“, zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 2 
stavebního zákona podle přílohy ke stavebnímu zákonu, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona.  
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Ve vyhodnocení SEA bude vypracována kapitola „Závěry a doporučení“ včetně návrhu stanoviska příslušného 
úřadu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska zjištěných negativních vlivů na životní prostředí 
s návrhem územního plánu souhlasit, souhlasit s podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit. 

Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajících posouzení podle tohoto 
zákona.  

 
 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Klimeš 
vedoucí odboru 
 
 
 









 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Doplnění odpovědi na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

zasíláme Vám doplnění naší odpovědi čj. KUJCK 607/2021 z 5. 1. 2021 k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 12. 2020 ve věci poskytnutí stanovisek Krajského úřadu Jihočeského kraje 

k návrhu „Změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice a změny č. 2 regulačního plánu Dobrá Voda. 

V naší původní odpovědi chybí stanovisko Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

čj. KUJCK 122946_2020, které Vám tímto zasíláme. 

S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 

 
 

Příloha 
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Váš dopis zn.:        

Ze dne: 20. 12. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 1020/2021  

Sp. zn.: KHEJ 153091/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 5. 1. 2021  
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

 
Stanovisko k návrhu  změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice  z hlediska zákona  č. 334/1992 

Sb. , o ochraně  zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu (ZPF) podle § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších 

předpisů (zákona), posoudil předloženou dokumentaci - návrhu změny č. 6 územního plánu a v souladu 

s ustanovením § 5 odst. 2 zákona 
uděluje souhlas 

s předloženým návrhem změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice 
 

 

 
 

Zpracovatel změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice respektoval obecné zásady ochrany ZPF podle 
ustanovení § 4 zákona a při pořizování územně plánovací dokumentace se řídil ustanovením § 5 zákona. Návrh 

změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice řeší  umístění stavby  - poutnického domu. Na základě 
předloženého vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení nevyžaduje  návrh 

změny č. 6 územního plánu Horní Stropnice další zábor zemědělského půdního fondu. 
 

 

 

 

Ing. Zdeněk Klimeš       
vedoucí odboru 

 

      
 

 

   

Váš dopis zn.: MUTS/18317/20/Kle  

Ze dne: 5.8.2020  

Naše č. j.: KUJCK 122946/2020/OZZL  

Sp. zn.: OZZL 122934/2020/zdst Městský úřad Trhové Sviny 

  Odbor výstavby, kulturních památek a 

územního  plánování 

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Steinbauer Žižkovo náměstí 32 

Telefon: 386 720 810 374 01 Trhové Sviny 

E-mail: steinbauerz@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 5. 1. 2021  
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