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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  

 
   V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2022   

           

Z Á P I S č. 18 
 

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

 
v pondělí dne 12. 12. 2022 od 13:00 hodin 

 
v budově   

Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  
  v zasedací místnosti Ovál, č. dv. 2.082 

 
Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Stanislav Hlava, Mgr. Filip Mencl, Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. 

Vladimír Říha, CSc., Václav Vostradovský, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. 
Libor Moravec, Mgr. Dan Leština, Ing. Jitka Šebelková, Ing. Marie Buzková 

Omluveni: Jana Drobilová Holcová, Ing. Jiří Strachota 
Hosté za KÚ JčK: Ing. Hana Zahradníková 
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo jedenáct členů, výbor 
byl usnášeníschopný.  
 
Program jednání 
 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 

2) Plán dílčího povodí Dolní Vltavy na období 2021–2027 (Ing. Milan Vlášek) 

3) Plán dílčího povodí Horní Vltavy na období 2021–2027 (Ing. Milan Vlášek) 

4) Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje na období 2021–2027 (Ing. Milan Vlášek) 

5) Různé 

 
Program jednání byl všemi členy schválen. 
 

1) Zahájení zasedání 
 
Paní předsedkyně přivítala přítomné a předala slovo panu náměstkovi Talířovi, který krátce pozdravil 
přítomné a okomentoval průběh jednání o dotačních programech, včetně výsledné podoby. 
 

2)  Plán dílčího povodí Dolní Vltavy na období 2021–2027 

Paní předsedkyně vzhledem k obsahové blízkosti bodů 2, 3 a 4 navrhla sloučit jednání do jednoho bodu, 

nikdo tento postup nerozporoval. Bod uvedla v zástupu za pana Ing. M. Vláška paní Ing. H. 

Zahradníková. Konstatovala, že se nyní jedná o finální schválení procesu, který probíhal na komunikaci 

mezi povodími a dotčenými kraji, v listopadu byl u všech dokončen proces SEA a nyní by měly být plány 

schváleny Zastupitelstvem kraje.  

 Pan D. Leština v diskusi podotkl, že například Česká společnost ornitologická si stěžuje na 

nekoncepčnost dokumentu, konkrétně „by to podle nich neměl být jen soubor náhodných opatření“, a 

následně se zeptal, zda měli kolegové z Povodí možnost celý plán předělat? Paní H. Zahradníková 

odpověděla, že se to musí posuzovat případ od případu, renaturalizace připadá v úvahu tam, kde nejsou 
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další zájmy. Pan D. Leština oponoval, že by to měl přece být koncepční dokument. Paní H. 

Zahradníková konstatovala, že nemůžeme jen tak odepsat stávající stavby na vodním toku, když byly 

povoleny, zkolaudovány, a stále plní účel, pro který byly povoleny. 

Pan V. Říha se zeptal, jak dalece je připravena zákonná možnost omezení eutrofizace? Paní H. 

Zahradníková odpověděla, že jsou v plánech dílčích povodí Horní Vltavy jsou 4 listy opatření pro Orlík, 

Lipno a Římov, kde budou v konkrétně vyjmenovaných dílčích povodí požadovány přísnější limity pro 

odstraňování fosforu oproti platnému nařízení vlády č. 401/2015 Sb., tyto přísnější limity se budou 

vztahovat na všechny velikostní kategorie čistíren odpadních vod. Nově to bude platit i pro menší čistírny 

pod 500 ekvivalentních obyvatel,  

Paní H. Šťastná poukázala na to, že je tu více zájmů, cílem je to nějak skloubit. Paní H. Zahradníková 

dodala, že je to otázka budoucích 20 let, možná i více. 

Výbor jednomyslně podpořil hlasování o všech usneseních najednou  

 

U s n e s e n í č. 28/2022/ZV-18 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Plán dílčího povodí Dolní Vltavy na období 2021–2027; 
 
Hlasování 11/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Plán dílčího povodí Dolní Vltavy na období 2021–2027. 
 
Hlasování 9/0/2 
 

3) Plán dílčího povodí Horní Vltavy na období 2021–2027 

 
U s n e s e n í č. 29/2022/ZV-18 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Plán dílčího povodí Horní Vltavy na období 2021–2027; 
 
Hlasování 11/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Plán dílčího povodí Horní Vltavy na období 2021–2027. 
 
Hlasování 9/0/2 

 

4) Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje na období 2021–2027 

 

U s n e s e n í č. 30/2022/ZV-18 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje na období 2021–2027; 
 
Hlasování 11/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje na období 2021–2027. 
 
Hlasování 9/0/2 

 

5) Různé 
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Byla nabídnuta možnost výjezdního jednání výboru do zemědělské školy v Táboře – statek Měšice. 

Pan L. Moravec upozornil na problém v katastru Horní Planá na Lipensku – kemp uprostřed chatové 

osady Pernek hory. Podle varovných zpráv by tam mělo vyrůst velké parkování a zázemí bez 

kanalizace – velký záměr pro 50-60 karavanů. 

 

Další zasedání ZV proběhne dne 6.2.2023. Na jednání bude pozván šéf Krajské veterinární správy 

pan Kouba. Jedním z témat by mohla být malá alokace pro veterinu, mají podstav a nestíhají rutinu – 

jedná se o potenciální riziko pro chovatele a související činnosti. 

 
Jednání na Krajském úřadě skončilo ve 13:35. Ing. Hana Šťastná poděkovala všem přítomným členům 
a ukončila jednání. 
 
 
Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   
 
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
 
 


