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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 22. 2. 2023 
 

Zápis č. 15/23 
z 15. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 22. 2. 2023 od 14.00 hodin  

v zasedací místnosti Secese, budovy KÚ, ulice U Zimního stadionu, Č. Budějovice  
 

Přítomni: Josef Soumar 

Ing. Petr Holický 

 Ing. Jiří Kulík 

 Ing. Pavel Mádl 

 Ing. Ivo Moravec 

 Ing. Miroslav Pekař, DiS. 

 Bc. Irena Ravandi, DiS. – příchod v 14.10 hodin 

 David Šašek, DiS. 

Ing. Bohuslav Švehla 

 Ing. Milan Třebín 

 Ing. Václav Valhoda 

    

Omluveni: Jan Jelínek 

 JUDr. Josef Knot, MBA 

  

Hosté: Ing. arch. Petr Hornát, vedoucí OREG 

 Ing. Věra Třísková, vedoucí oddělení územního plánování, OREG 

 

  

Program jednání: 
 

1. Zahájení  

2. Návrh 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zabývající se oblastí ZEVO - Ing. Věra 

Třísková, OREG 

3. Plán činnosti Hospodářského výboru na rok 2023 

4. Různé 
 

 

K bodu 1 programu jednání 
Zahájení 

Jednání zahájil a řídil předseda Hospodářského výboru (HV) Josef Soumar, který přivítal členy a hosty. Přítomno 

9 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. Z jednání se omluvili členové J. Jelínek a J. Knot. Za pozdní příchod 

omluvena I. Ravandi. Zároveň přivítal nového člena výboru Ing. Petra Holického, který byl zvolen 

zastupitelstvem kraje dne 9. 2. 2023 a nahradil M. Kaštovského. 

 
Hlasování o programu jednání 9/0/0 
 
K bodu 2 programu jednání 
Návrh 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zabývající se oblastí ZEVO  
V. Třísková – seznámila s prezentací týkající se návrhu 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 

kraje (ZÚR). Zastupitelstvo kraje usnesením č. 361/2022/ZK-22 dne 10. 11. 2022 schválilo pořízení této 

aktualizace v rozsahu žádosti oprávněného investora Teplárna České Budějovice. Obsahem aktualizace je 

zejména prověření vymezení vhodné plochy pro umístění zařízení pro energetické zpracování odpadu (ZEVO) 

v lokalitě Vráto v Českých Budějovicích a nastavení vhodných kritérií pro tuto oblast ZEVO pro celé zásady 

územního rozvoje. Na základě uvedeného usnesení zpracovalo, oddělení územního plánování ve spolupráci 

s dalšími odbory KÚ příslušnými k problematice týkající se nakládání s odpady, návrh této aktualizace pro 

veřejné projednání, které se bude konat dne 16. 3. 2023 od 14 hodin v sále zastupitelstva krajského úřadu. 

Návrh aktualizace byl členům výboru zaslán spolu s pozvánkou. Vysvětlila, že hranice pro zařazení záměru do 

zásad územního rozvoje nebo do územního plánu byla stanovena na 50 000 t odpadu ročně (nad 50 000 t patří 
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záměr do zásad územního rozvoje, pod 50 000 t včetně do územního plánu). Tato hranice vychází jednak ze 

skutečnosti, že dané množství odpadu dle předpokladů již překročí hranici jednoho ORP (pomyslnou kružnici 

svozu o poloměru 30 až 35 km) a zejména z dokumentu Ministerstva životního prostředí „Podklady pro oblast 

podpory odpadového a oběhového hospodářství OPŽP 2021 – 2027 Energetické využití odpadů“ z května 2020, 

podle něhož zařízení s kapacitou zpracovaného odpadu do 50 000 t/rok (včetně) jsou ještě stanovena jako 

malá. Pro celkovou kapacitu odpadu pak pro kraj není podstatné, odkud se odpad sváží (zda jde jen o odpad 

z jižních Čech či jiných krajů), ale podstatné je, že jednoho konkrétního místa se ho musí svést uvedené 

množství. Další případné podněty oprávněných investorů budou řešeny samostatně dalšími aktualizacemi. Do 

aktualizace byla doplněna věta týkající se vzájemného překryvu záměrů, kde je nutno zajistit vzájemnou 

koordinaci těchto záměrů.  

 

J. Soumar – obdržel návrh oprávněného investora C-Energy Planá s.r.o. na úpravy návrhu 11. aktualizace ZÚR 

Jihočeského kraje, který byl členům výboru přeposlán a bude součástí přílohy zápisu. Dle sdělení odpovědné 

osoby se návrh přímo a negativně dotýká jeho hospodářské činnosti a připravovaných záměrů. Obsahuje 

komentář ke zveřejněnému návrhu aktualizace včetně připomínek.   

 

V. Třísková – se vyjádřila na žádost pana předsedy k jednotlivým připomínkám následovně: 

 

I. připomínka  
V bodu 2 je navržena změna ZÚR v tomto znění: „(11c) V případě vzájemného překryvu záměrů navržených Zásadami 

územního rozvoje Jihočeského kraje je nutno zajistit vzájemnou koordinaci těchto záměrů.“  

Požadavek: Záměry energetického využívání odpadu se bezesporu překrývají. Jak má být zajištěna „vzájemná koordinace 

těchto záměrů“? Nutno vyjasnit znění návrhu změny. Z hlediska koordinace záměrů by jedním z kritérií mělo být zohlednění 

nejkratší možné vzdálenosti dopravy odpadu do místa energetického využití.  

 

V. Třísková – uvedla, že nově vložený odstavec (11c) zajišťuje koordinaci dvou a více záměrů vymezených 

přímo v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje, nikoliv překryv záměrů stejné zájmové oblasti na 

různých místech. V rámci měřítka zásad územního rozvoje nelze podchytit přesné vzájemné křížení 

vymezovaných záměrů, proto se např. dopravní záměry vůči sobě překrývají a v dalších řízeních se vzájemně 

koordinují. V nyní projednávané 11. aktualizaci dochází k překryvu nově vymezené plochy OH1 s již existujícím 

dopravním záměrem Hlinského přivaděče (viz obrázek). V dalších řízeních je třeba tyto záměry koordinovat  

a proto byl upraven, resp. vložen, výše uvedený odstavec do 11. aktualizace ZÚR. 
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P. Hornát – sdělil, že již nyní je koordinace překryvu dvou a více záměrů vymezených v Zásadách územního 

rozvoje Jihočeského kraje řešena, avšak dnešní znění této koordinace jednoznačně zvýhodňuje pouze dopravní 

záměry, které mají dle dnešního znění ZÚR vždy v koordinaci přednost. Úprava znění koordinace překryvů 

záměrů pouze uvádí na pravou míru, že je potřeba mezi záměry hledat vyváženou koordinaci, nikoliv již předem 

jeden z nich zvýhodnit. 

 
 

II. připomínka 
V bodu 5 je navržena změna ZÚR o tomto znění: „Pod odstavec (14f) se vkládá odstavec (14g), který zní:  

(14g) Za záměry nadmístního významu pro oblast odpadového hospodářství - energetického využívání komunálního odpadu 

jsou považována zařízení pro energetické využití odpadu, jejichž kapacita je vyšší než 50.000 t/rok.“  

Požadavek: Upravit návrh změny takto: „Pod odstavec (14f) se vkládá odstavec (14g), který zní: (14g) Za záměry nadmístního 

významu pro oblast odpadového hospodářství - energetického využívání směsného komunálního odpadu jsou považována 

zařízení pro energetické využívání směsného komunálního odpadu, jejichž kapacita je vyšší než 50.000 t/rok, přičemž do této 

kapacity je uvažován pouze směsný komunální odpad pocházející z obcí na území Jihočeského kraje.“ 

 
V. Třísková – uvedla, že návrh 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je bohužel v oblasti 

vymezení limitu, podle nějž mají být záměry rozčleňovány mezi „nadmístní“ a „místní“, zatížen chybou. Bohužel 

se v rámci vymezení množství energetického odpadu využitého v jednotlivých zařízeních použilo slovní spojení 

„komunálního odpadu“, byť z pohledu kraje je podstatné celkové množství energeticky využitelného odpadu 

přiváženého do jednotlivých zařízení. V definici názvu plochy se již píše o termickém využití odpadu, ale na 

jiných místech opravdu zůstala vazba na komunální odpad. Jedná se o neúmyslné nedopatření vzniklé zejména 

odborností problematiky, a toto nedopatření bude samozřejmě po veřejném projednání napraveno tak, aby bylo 

zjevné, že rozhodné pro zásady územního rozvoje je celkové množství energeticky využitelného odpadu 

dováženého na jedno místo. 

 

III. připomínka (platí při nerespektování připomínky I. a II.)  
V bodu 6 je navržena změna ZÚR o tomto znění: „Pod odstavec (14g) se vkládá odstavec (14h) ve znění: „(14h) Zásady 

územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto, níže uvedené, rozvojové plochy nadmístního významu v oblasti odpadového 

hospodářství - energetického využívání komunálního odpadu:“  

OH1 České Budějovice – ZEVO – plocha pro termické využití odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie v lokalitě Vráto v 

Českých Budějovicích.  

Dotčená katastrální území: České Budějovice 4.“  

Požadavek: upravit text návrhu 11. aktualizace ZÚR takto: „(14h) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto, 

níže uvedené, rozvojové plochy nadmístního významu v oblasti odpadového hospodářství - energetického využívání 

komunálního odpadu:“  

OH1 České Budějovice – ZEVO – plocha pro termické využití odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie v lokalitě Vráto v 

Českých Budějovicích.  

Dotčená katastrální území: České Budějovice 4.  

OH2 Planá nad Lužnicí – ZEVO – plocha pro termické využití odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie v lokalitě areálu 

teplárny v Plané nad Lužnicí.  

Dotčená katastrální území: Planá nad Lužnicí. 

 
V. Třísková – uvedla, že velmi podstatné je, že 11. aktualizace je pořizována na základě žádosti oprávněného 

investora. Krajský úřad, jakožto pořizovatel, si je vědom skutečnosti, že na základě nastaveného obecného 

pravidla (viz výše) je nezbytné s ohledem na výsledky krajských studií věnovaných problematice odpadového 

hospodářství vymezit v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje i další plochy, popř. plochu, pro termické 

využití odpadu. Vzhledem k tomu, že návrh 11. aktualizace vychází z podnětu oprávněného investora (který 

doložit i potřebná stanoviska k provedení tzv. zkráceného postupu pořizování, přičemž na základě skutečnosti, 

že již disponuje stanoviskem EAI, nebylo nutné pro tuto aktualizaci zpracovávat vyhodnocení SEA), je procesně 

problematické včlenit do této aktualizace vymezení další plochy. Takové vymezení by znamenalo opětovně 

žádat o sdělení, zda je potřeba posouzení návrhu v SEA a následně by muselo být opakováno veřejné 

projednání. Krajský úřad se nyní snaží nalézt nejvhodnější možnou cestu pro zanesení i dalšího záměru (či 

dalších záměrů) do zásad územního rozvoje. Nabízí se možnost zahájení další aktualizace přímo z vlastního 

podnětu kraje, další možností je obdržení podnětu oprávněného investora a zahájení stejného procesu, jako je 

nyní prováděn u 11. aktualizace. Pokud by oprávněný investor požádal kraj o vlastní aktualizaci, postup ze 

strany krajského úřadu jako pořizovatele by byl stejný jako u oprávněného investora Teplárna České 

Budějovice. Další možností je i uplatnění námitky oprávněného investora proti návrhu 11. aktualizace. O této 

námitce by rozhodovalo zastupitelstvo kraje a buď by na základě námitky byla zahájena opět vlastní aktualizace 

nebo by se na základě námitky upravovala 11. aktualizace a následoval by postup popsaný výše. 
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M. Třebín – k III. připomínce shrnul, že dle sdělení je 11. aktualizace ZUR zaměřena pouze na ZEVO Vráto. 

Oprávněný investor C-Energy Planá s.r.o. by se rád k aktualizaci připojil vypořádáním této připomínky. Vznesl 

dotaz, co brání k připojení.  

 

V. Třísková – vysvětlila, že o námitce vždy rozhoduje zastupitelstvo kraje. Krajský úřad jako pořizovatel ZUR by 

musel upozornit na to, že se s touto aktualizací vrátíme úplně na začátek (celý proces by musel začít od znovu), 

je možnost podat žádost opravného investora samostatně.  

 
P. Hornát – vysvětlil proces, který by se musel od začátku uskutečnit. Zároveň seznámil se svozovou studií. 

 

M. Třebín – požádal, aby v zápise byla uvedena poznámka V. Třískové, že oprávněný investor C-Energy Planá 

s.r.o. bude informován o tom, že si má samostatně požádat o novou aktualizaci, aby byl jeho záměr zařazen do 

ZUR Jihočeského kraje.  

 

J. Soumar – poděkoval P. Hornátovi a V. Třískové za představení návrhu 11. aktualizace ZUR JK.  

 

V. Třísková – procesně dopřesnila, že dne 16. 3. 2023 proběhne veřejné projednání. Návrh této aktualizace se 

bude měnit, v tomto znění nebude aktualizace určitě vydána. Se změněným návrhem bude HV v případě zájmu 

znovu seznámen.  

 
U s n e s e n í   č. 1/2023/HV-15 
Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

1. návrh 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, 

2. návrh oprávněného investora C-Energy Planá s.r.o. na úpravy návrhu 11. aktualizace Zásad územního 

rozvoje Jihočeského kraje.  

 
Hlasování 10/0/0 
 
K bodu 3 programu jednání 
Plán činnosti Hospodářského výboru na rok 2023  

J. Soumar – uvedl, že v rámci plánu činnosti HV na rok 2023, který bude předkládán zastupitelstvu kraje ke 

schválení je potřeba stanovit termíny jednání včetně témat, kterými se bude výbor zabývat. Termíny jednání 

navrhuje na I. pololetí 2023 (v návaznosti na termíny zasedání zastupitelstva kraje) následovně: 

• 21. 3. od 14 hodin 

• 10. 5. od 14 hodin 

• 21. 6. od 13 hodin.  

Termíny na II. pololetí 2023 budou stanoveny, až budou známy termíny zasedání zastupitelstva. 

 

Témata, která se neuskutečnila z plánu činnosti HV 2022 jsou: 

• Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. – exkurze, seznámení s činností, projekty RERY, 

způsob podpory obcí a příspěvkových organizací kraje, Jihočeský akcelerátor nápadů, 

• Průmyslové zóny – vznik průmyslových zón v kraji. 

 

J. Soumar – informoval, že se předběžně domlouval s předsedkyní Dopravního výboru Ing. arch. Petrou 

Trambovou uskutečnit společné jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Termín prozatím stanoven 

není, o případném termínu společného jednání budou členové HV informováni.  

 

J. Soumar – dalším tématem, kterým by se mohl HV zabývat je Grantová a dotační politika Jihočeského kraje. 

Dále uvedl návrhy členů výboru na výjezdní zasedání. P. Mádl navrhuje navštívit firmu WEDOS, Hluboká nad 

Vltavou (hostingové služby, registrace internetových domén, provoz datacenter a kybernetická bezpečnost). 

I. Ravandi v minulém roce nabízela návštěvu C-Energy Plana s.r.o., Planá nad Lužnicí. 

 

V. Valhoda – jako další téma navrhl „Komunitní energetiku“ – fotovoltaika, větrné a vodní elektrárny atd. 

 

M. Třebín – uvedl, že FVE se zabývá profesně. Pokusil by se zprostředkovat návštěvu fundované osoby na 

jednání HV.  

 

I. Moravec – v případě zájmu by se pokusil zajistit účast ředitele Jaroslava Klusáka, ředitele Pražského 

společenství obnovitelné energie (PSOE), který vytváří sdílenou energetiku na úrovni Prahy. Dále zmínil, že by 
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se pokusil domluvit účast Martiny Krčové, členky Rady Energetického regulačního úřadu, která se zabývá 

dlouhodobě komunitní a komunální energetikou. Na dané téma se nabízí možnost přizvat i zástupce MASek 

Jihočeského kraje (pozn. jedná se o přítomnost navržených hostů I. Moravcem fyzicky nebo on-line). 

 

J. Soumar – navrhl k tomuto tématu přiřadit e-mobilitu, která s ním souvisí. 

 

I. Moravec – navrhl další možná témata k zařazení, a to digitalizaci a Strategie surovinové politiky.  

 

J. Soumar – shrnul témata, která budou předložena v Plánu činnosti HV na rok 2023: 

• Společné jednání Hospodářského a Dopravního výboru ZJK se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR 

• Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. – exkurze, seznámení s činností, projekty RERY, 

způsob podpory obcí a příspěvkových organizací kraje, Jihočeský akcelerátor nápadů 

• Plán odpadového hospodářství a Strategie surovinové politiky 

• Průmyslové zóny 

• Digitalizace, Open data 

• Dotační a grantová politika Jihočeského kraje 

• Komunitní energetika – legislativa, fungování 

• návštěva firmy WEDOS, Hluboká nad Vltavou  

• návštěva firmy C-Energy Planá s.r.o., Planá nad Lužnicí 

 

U s n e s e n í   č. 2/2023/HV-15 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

schvaluje 

Plán činnosti Hospodářského výboru na rok 2023, který bude předložen zastupitelstvu kraje ke schválení. 

 

Hlasování 9/0/0 (v 15.00 hodin se omluvil M. Třebín) 

 
K bodu 4 programu jednání 
Různé  

J. Soumar poděkoval přítomným členům za účast. Příští jednání se bude konat dne 21. 3. 2023 od 14 hodin. 

Jednání bylo ukončeno v 15.15 hodin. 

 
 
 
Zapsala: Leona Šafářová   
 
Ověřovatel:  Josef Soumar, předseda       


