
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 
       

 
 
České Budějovice dne 7. 10. 2022           

 
Z Á P I S č. 16 

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

které se konalo 
 

v pondělí dne 3. 10. 2022 od 12:30 hodin 
 

výjezdní zasedání, ORP Jindřichův Hradec 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Stanislav Hlava, Jana Drobilová Holcová, Zdeněk Mráz, 

RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc., Ing. Jitka Šebelková, Ing. arch. Veronika 
Kovářová, Mgr. Dan Leština, Ing. Jiří Strachota, Ing. Marie Buzková, Mgr. Libor 
Moravec 

Omluveni: Václav Vostradovský, Mgr. Filip Mencl 
Hosté za KÚ JčK: Ing. Věra Třísková (OREG) 
 
Začátek jednání: 12.30 hodin. 

 

 

Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo osm členů na začátku 

jednání, v průběhu přišli další tři členové, výbor byl usnášeníschopný. 

 

Navržený program jednání: 
 

1) Zahájení zasedání – Jilemská Hospůdka a projednání řádných bodů: 
 

2) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 
410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro 
rok 2022 - 6. část (Ing. Monika Wögebauerová) 

3) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 

403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ pro rok 

2022 - 2. část (Ing. Monika Wögebauerová) 

4) Prohlídka moderního kravína firmy Stagra (Ing. Jiří Strachota) 

5) Prohlídka farmy v Marinkách – Malý Ratmírov 32, 377 01 Blažejov (Jana Drobilová Holcová)  

6) Různé 

 

 

1) Zahájení zasedání  
 
Paní předsedkyně přivítala přítomné a poděkovala za organizaci programu paní J. Drobilové Holcové 
a panu J. Strachotovi. Představila později předložené body k projednání – podnět na pořízení 10. 
změny ZÚR a odpověď kraje na petici k Lipnu. Proběhla debata, po které se hlasovalo o zařazení 
bodů na jednání – hlasování 6/2/0 a body zařazeny nebyly. Jako kompromisní varianta bylo v rámci 
diskuse navrženo zařadit je jako informaci paní Třískové z KÚ k oběma bodům – hlasování 8/0/0 a 
změna byla schválena. Program tedy byl doplněn o nový bod „Informace od paní Třískové podnětu na 
pořízení 10. změny ZÚR a o odpovědi na petici spolku Lipensko pro život.“ a v tomto znění byl 
schválen. 



 
2) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu 

MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací III“ pro rok 2022 - 6. část 
 

Paní předsedkyně představila v zásadě pravidelný bod jednání – projekty kofinancuje MZe (podobně 
tak i bod následující), my přispíváme 10% celkové částky. Jde o pět dotací. Následně nechala 
hlasovat o navrženém usnesení. 
 
U s n e s e n í č. 19/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 8 451 800,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2022 v rámci dotačního 
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 410 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, dle příloh č. 1 – 5 návrhu; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 3 418 800,00 Kč na kofinancování akce „Navýšení kapacity ČOV a dostavba 
kanalizace v obci Volenice“ pro obec Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice, IČO 00397342, 
2. dotaci ve výši 2 746 700,00 Kč na kofinancování akce „Splašková kanalizace Kapsova Lhota“ 
pro obec Radošovice, Radošovice 6, 386 01 Radošovice, IČO 00251739, 
3. dotaci ve výši 979 800,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod Podboří“ pro obec Opařany, 
Opařany 30, 391 61 Opařany, IČO 00252638, 
4. dotaci ve výši 443 500,00 Kč na kofinancování akce „Doudleby – dostavba kanalizace Straňany“ 
pro obec Doudleby 6, 370 07 Doudleby, IČO 00244813, 
5. dotaci ve výši 863 000,00 Kč na kofinancování akce „Želeč – dostavba kanalizace a čištění 
odpadních vod z místní části Bezděčín“ pro obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč, IČO 00253201, 
6. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci 
programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací III“. 
 
 
Hlasování 8/0/0 
 

3) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce v rámci dotačního programu 

MZe 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku 

vody I“ pro rok 2022 - 2. část 

Bod opět představila paní předsedkyně H. Šťastná. Podobně jako u předchozího bodu se jedná o projekt 

ve spolupráci s MZe, jde o podporu výstavby vodovodu pro obec Horní Kněžeklady a pro místní části 

Dolní Kněžeklady a Štipoklasy. Kraj by svými 10% přispěl na realizaci částkou 894 400,00 Kč. 

 

U s n e s e n í č. 20/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o dotaci dle přílohy č. 1 návrhu ve výši 894 400,00 Kč na kofinancování akce k zahájení v roce 
2022 v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 403 „Podpora opatření 
pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 894 400,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod pro obec Horní Kněžeklady a pro 

místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy“ pro obec Horní Kněžeklady, Horní Kněžeklady 25, 375 
01 Horní Kněžeklady, IČO 00581330, 

2. smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu 
MZe 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“; 

 

Hlasování 8/0/0 

 



4) Informace od paní Třískové podnětu na pořízení 10. změny ZÚR a o odpovědi na 

petici spolku Lipensko pro život. 

Paní V. Třísková podala základní informaci o dosavadním jednání. Vysvětlila kompetence obcí a kraje 

– Rada kraje schválila návrh odpovědi a finanční krytí studie, která by měla prověřit aktuální situaci 

v místě. Studie krajiny byla pořízena loni, nyní se snažíme ji implementovat do územních plánů, je to 

ovšem v nezávazném režimu a týká se to nových územních plánů – ovšem lze to včlenit do ZÚR a 

potom už to bude závazné – a to je právě mj. součástí toho návrhu na 10. aktualizaci ZÚR. Dále 

poukázala na to, že pokud věc projde stavebním řízením, obec ani kraj už s tím z hlediska kompetencí 

samosprávy nic udělat nemůže. 

Pan D. Leština vznesl dotaz, zda by nebylo možné vyhovět i bodům 1 a 2? Paní V. Třísková odpověděla, 

že nelze zpětně něco napadnout. 

Pan J. Strachota k Lipnu zmínil, že je tam rybářské hospodaření špatné, dokud se na pět let nezakáže 

lov dravých ryb. Podle jeho názoru je největším problémem lobby Českého rybářského svazu.  

Paní V. Třísková informovala členy, že v současné době sedm studentů zpracovává krajinářskou studii 

na Lipně, která by ho měla pojmout komplexně – ve spolupráci s hospodáři, s obcemi; nejsou to 

začátečníci, ale bakaláři studující magisterský obor. 

Pan D. Leština připomněl, že důležité je, aby tam byli zastoupeni všichni odborníci, nejen krajináři. 

Paní V. Třísková konstatovala, že na konci semestru budou už mít nějaké výstupy. 

Paní předsedkyně H. Šťastná navrhla před zastupitelstvem udělat per rollam hlasování o odpovědi a 

ZÚRce – hlasování po dohodě rozesláno tajemníkem výboru členům s termínem pátek 7. 10. 2022, 

výsledky jsou k dispozici na konci tohoto bodu. 

Pan D. Leština navrhl, že bychom měli jako kraj nějak víc vyjít vstříc požadavkům v bodech 1, 2 a 3. 

Paní předsedkyně H. Šťastná nesouhlasila a doporučila případné pozměňovací návrhy přednést přímo 

na zastupitelstvu. 

Paní V. Třísková okomentovala pořízení změny ZÚR – jde o snahu o větší důraz na krajinu a její kvalitu 

– zařazena i fotovoltaika a další OZE, zatím se rozhoduje pouze o zahájení pořízení změny. 

Paní M. Buzková konstatovala, že je třeba co nejdříve to pořídit. 

Pan D. Leština vyjádřil obavu, zda nebude ve zkráceném řízení někdo omezen na právech k vyjádření? 

Paní V. Třísková vysvětlila, že se jedná o společné projednání – orgány a veřejnost dohromady, lhůta 

stejná a práva stejná, složitější to je akorát pro úředníky na koordinaci; neznamená to, že by se veřejné 

projednání nemělo případně opakovat. 

Pan D. Leština vznesl dotaz na fotovoltaiku – můžou ZÚR nějak ochránit krajinu před divokým rozvojem 

snadno povolovaných FVE? Paní V. Třísková odpověděla, že Zásady mohou nastavit pravidla přísnější 

než zákon, pokud projde legislativa směrem ke snadným FVE, pak velmi pravděpodobně bude velmi 

rychle následovat přísnější úprava ZÚR. 

Během projednávání bodu přišli členové Z. Mráz, V. Říha a S. Hlava. 

V rámci jednání bylo navrženo ke hlasování: 

 

U s n e s e n í č. 21/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
Informaci paní V. Třískové o podnětu na pořízení 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje a o odpovědi petičnímu výboru petice „Za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny“, iniciované 
spolkem Lipensko pro život z. s. 

Hlasování 11/0/0 

Na základě diskuse proběhlo též hlasování per rollam o usneseních, původně navržených v rámci 

dodaných materiálů od odboru regionálního rozvoje. Hlasování dopadlo následovně: 

 



U s n e s e n í č. 22/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
petici spolku Lipensko pro život z. s. nazvanou „Za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje projednat a schválit odpověď petičnímu výboru ve znění navrženém v příloze. 
 
Hlasování 8/0/1 – per rollam 
 
U s n e s e n í č. 23/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
podnět na pořízení 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zkráceným postupem 
dle § 42a stavebního zákona; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje rozhodnout o pořízení 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona. 
 
Hlasování 7/1/1 – per rollam 
 

5) Prohlídka moderního kravína firmy Stagra 

6) Prohlídka farmy v Marinkách  

7) Různé 

 

Jednání skončilo v 15:00. 

  

 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   

 

 

 

Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  


