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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 9. 9. 2021 
 

Zápis č. 5/21 

z 5. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 8. 9. 2021 od 14.00 hodin  

na Jihočeském letišti v Českých Budějovicích  
 

 

Přítomni: Radek Hloušek 

 Jaroslav Havel 

 Ing. Pavel Mádl – odchod v 15.15 hodin 

 Ing. Ivo Moravec  

 Josef Soumar  

 David Šašek, DiS.  

 Ing. Bohuslav Švehla 

 Ing. Milan Třebín  

 Ing. Václav Valhoda  

 

Omluveni: Bc. Irena Ravandi, DiS. 

 Jan Jelínek 

 

Nepřítomni: Ing. Jiří Kulík 

 Bc. Miroslav Pekař, DiS.  

 

Hosté: Ing. Luboš Průcha – vedoucí OREG 

 Ing. Věra Třísková – vedoucí Oddělení územního plánování, OREG 

 Ing. Štěpán Luksch – zástupce vedoucí Oddělení územního plánování, OREG 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení ve vstupní hale terminálu letiště 
- Přivítání náměstkem ředitele společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Ing. Robertem Kalou 

- Prohlídka budovy terminálu spojená s prezentací současného stavu společnosti – Mgr. Martina 

Vodičková 

2.  Jednání – v zasedací místnosti ředitelství společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 

-  Vydání 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - Ing. Věra Třísková, OREG 

-  Diskuse, různé 

-  Závěr 

 

K bodu 1 programu jednání 

Jednání zahájil předseda Hospodářského výboru (HV) Radek Hloušek před vstupní halou terminálu letiště. 

Přítomno 9 členů výboru, z jednání se omluvili členové výboru J. Jelínek a I. Ravandi. Přivítal přítomné členy 

výboru a zástupce letiště - náměstka ředitele Ing. Roberta Kalu a tiskovou mluvčí Mgr. Martinu Vodičkovou. 

Zástupci letiště informovali přítomné o aktuálním stavu letiště včetně prohlídky areálu letiště. 

 

K bodu 2 programu jednání 

Jednání pokračovalo v zasedací místnosti ředitelství letiště. Přítomno 8 členů výboru, výbor je usnášení-

schopný.  
 

R. Hloušek – seznámil s vyjádřením primátora Statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody, 

které si vyžádal; jmenovaný je členem dozorčí rady a zároveň členem pracovní skupiny letiště; hlavním 

problémem k řešení je budoucnost celého areálu, jeho efektivita s cílem pokrýt ztrátový provoz letiště jinými 

komerčními aktivitami. 
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R. Hloušek - uvedl svůj názor a vyjádřil podporu vedení kraje, že je zcela nezbytné najít vhodného 

strategického partnera, který zachová pro Jihočeský kraj a jeho obyvatele hlavní službu tzn. převezme a 

zachová provoz civilního letiště (přepravu osob, zboží „malé cargo“); partnera, který v okolí vybuduje 

odpovídající logistické zázemí pro svou potřebu, a tím vytvoří i nová pracovní místa; dále, že vedení kraje 

přizve i další následné partnery, kteří se svými podnikatelskými aktivitami budou podílet na obnově objektů či 

ploch, které v současné době nevyhovují jakémukoliv využití, a že tito investoři následně nabídnou především 

obyvatelům a návštěvníkům Jihočeského kraje nové atraktivní možnosti, ať už se jedná o možnosti zábavy, 

obchodu, služeb či jiného ekonomického využití. 

 

Vydání 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje  

V. Třísková – uvedla, že 8. aktualizace byla zahájena rozhodnutím zastupitelstva kraje ze dne 29. 4. 2021 

o vyčlenění některých záměrů z probíhající 4. aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje 

do samostatně probíhající 8. aktualizace; tuto aktualizaci se podařilo ukončit a nyní je před finálním vydáním; 

připomněla, že se jedná o 4 záměry - odpočívka Předotice, silnice I/20 úsek Písek – Vodňany, křižovatka 

u Vitějovic a obchvat Dačic; seznámila s průběhem veřejného projednání; nebyly vzneseny žádné námitky ani 

připomínky; obdrželi jsme pouze 2 stanoviska, a to ministerstva životního prostředí a ministerstva kultury, 

která požadovala drobné úpravy v odůvodnění, nikoliv ve věcném návrhu; informovala o dvou formálních 

úpravách, věcně zůstalo ve shodě; na zítřejším zasedání zastupitelstva (tj. 9. 9. 2021) je předkládána 

výsledná aktualizace k vydání; pokud bude vydána, bude zveřejněna a 15. dnem zveřejnění nabyde účinnosti; 

poté se může požádat o realizaci všech dotčených záměrů; dále uvedla, že kompletní dokumentace (výkresy, 

textová část) je zveřejněna na Geoportálu Jihočeského kraje; poděkovala za pozornost a případnou podporu 

vydání této aktualizace. 

 

L. Průcha – reagoval na poděkování a pochvalu člena výboru J. Havla za rychlé vyřízení a rovněž pochválil 

kolegy z oddělení územního plánování OREG; aktualizaci zpracovávají sami vlastními silami; vyzdvihl velkou 

flexibilitu. 

 

U s n e s e n í   č. 16/2021/HV-5 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 

informaci o postupu a stavu pořízení 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje obsahující 

záměry D4/2 odpočívka Předotice, D7/9– silnice I/20 úsek Písek – Vodňany, D35/6 - silnice II/145 Vitějovice a 

D38/2 – přeložka Dačice; 

II. doporučuje 

zastupitelstvu kraje vydání 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 

 

Hlasování 8/0/0 

 

Diskuse, různé  

I. Moravec – navrhl seznámit se s finální verzí Územní studie krajiny Jihočeského kraje; domnívá se, že má 

být zveřejněna do konce září 2021. 

 

V. Třísková – informovala, že územní studie je finálně zpracovaná; probíhá poslední krok, což je schválení 

pořizovatelem (tzn. kolegyní, která ji pořizuje a na jejíž zodpovědnost se může studie využívat) nikoliv 

orgánem kraje; po zapsání s ní můžeme pracovat a představit ji.  

 

I. Moravec – uvedl, že by ho zajímaly např. připomínky – počet, jaké byly a jak byly vypořádány. 

 

V. Třísková – sdělila, že je v plánu představení studie pořizovatelům, obcím, neboť pokrývá celý Jihočeský 

kraj; jedná se o jednu z největších studií, kterou zpracovávali a dotkne se každé obce, každého pozemku 

v Jihočeském kraji; osvěta bude nutná a rádi ji představí i na jednání Hospodářského výboru; zatím nebylo 

řešeno, jakou formou bude představení realizováno, zda bude využita online forma projednání; dále 

informovala, že studie bude podkladem pro aktualizaci ZÚR, kterou je kraj povinen zrealizovat; bude pokrývat 

území celého Jihočeského kraje, každá obec bude mít přidělenu nějakou cílovou kvalitu krajiny, která vzejde 

z navazujících jednání; po pořízení studie nebude hned pořízena aktualizace ZÚR, bude ponechán časový 
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prostor na seznámení se s touto studií, aby z ní v rámci osvěty vzešlo maximum informací vhodných 

k zanesení do ZÚR; snahou je zkoordinovat oba zájmy (ochrana krajiny i rozvoj obcí), a až poté ji závazně 

překlopit do ZÚR; v současné chvíli je studie ve fázi nezávazného podkladu, který má velké množství 

informací. 

 

L. Průcha – uvedl, že kolegové z oddělení územního plánování zpracovávají video prezentace, které jsou 

dostupné rovněž na Geoportálu Jihočeského kraje; v případě zájmu, je možno si základní informace získat 

touto cestou. 

 

V. Třísková – sdělila, že do budoucnosti je zájem pracovat i s daty – např. datové záznamy formou 

interaktivních map. 

 

L. Průcha – přislíbil, že připraví podklady (v podobě odkazů) pro členy výboru, které budou zaslány v předstihu 

prostřednictvím tajemnice výboru; jedná se o důležitou studii, proto členy výboru požádal o prostudování. 

 

V. Třísková – informovala, že ve dnech 11. a 12. 11. 2021 se bude konat celokrajská porada s pořizovateli, 

kde hlavním bodem je právě tato studie. 

 

R. Hloušek – navrhl, aby projednání Územní studii krajiny Jihočeského kraje bylo zahrnuto na listopadové 

jednání Hospodářského výboru tj. 24. 11. 2021.  

 

Závěr 

Příští jednání Hospodářského výboru se bude konat dne 6. 10. 2021 v Jihočeském vědeckotechnickém parku, 

a.s. v Českých Budějovicích. 

 

Předseda výboru poděkoval přítomným členům za účast. Rovněž poděkoval zástupcům letiště náměstkovi 

Ing. Kalovi a tiskové mluvčí Mgr. Vodičkové za zprostředkování dnešního jednání.  

 

Jednání bylo ukončeno v 16.15 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Leona Šafářová   

 

Ověřovatel:  Radek Hloušek, předseda   

 

 


