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Pořadí Instituce Datum podání připomínky Obsah připomínky Návrh vypořádání připomínky 

 
Připomínky podané v rámci procesu přípravy PRK 2014 – 2020 
 

1 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT – návrh na vyřazení bodu „Regionální a místní možnosti 
využití existence celostátně významného energetického zdroje 
(JETE)“ 
Proč: Není jasno, jak by ještě více mohl být Temelín využit pro 
rozvoj regionu nad dnešní rámec 

Nezapracováno. 
Vzhledem k synergiím, které připravovaná dostavba JETE 
přinese regionu z hlediska prac. příležitostí, bydlení, rozvoje 
podnikání, zlepšení energetické situace ČR ad., nelze hovořit o 
neexistenci využitelného potenciálu, který tento záměr regionu 
přináší (viz např. popis Opatření 2.3 Technická infrastruktura). 

2 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT – návrh na vyřazení bodu „Vybudování logistického centra 
v lokalitě České Budějovice – Nemanice s napojením na D3, 
silnice I/20, I/34 a IV. TŽK“ 
Proč: Bude navyšovat silniční dopravu a její negativní důsledky již 
dnes uvedené v ohroženích 

Nezapracováno. 
Jedná se o dlouhodobý rozvojový záměr zařazený mezi priority 
na regionální i státní úrovni (usnesení vlády ČR č.1571 ze dne 
21.12.2009 o strategii podpory logistiky z veřejných zdrojů). 
Záměr VLC je rovněž zanesen do ZÚR. 

3 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT – návrh na vyřazení bodu „Rozvoj letiště České Budějovice 
a jeho využití pro veřejný mezinárodní provoz“ 
Proč: Patří spíše do Ohrožení, vzhledem k dlouhodobému vázání 
značných finančních prostředků kraje a současně ohrožení 
obyvatel hlukem a indukovanou silniční dopravou, viz ohrožení. 

Nezapracováno. 
Z hlediska rozvoje hospodářství regionu (ať už průmyslové 
podnikání či např. služby v oblasti cestovního ruchu a další) se 
jedná jednoznačně o příležitost k dalšímu rozvoji. 
Samozřejmostí je fakt, že společně s rozvojem vlastního 
záměru musí být rozvíjena i opatření směřující k eliminaci 
případných negativních vlivů na prostředí či život obyvatel 
regionu (musí být ošetřeno ve vyšších stupních přípravy dílčích 
záměrů celkové koncepce). 

4 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT – návrh na vyřazení bodu „Revitalizace a využití části 
vojenského výcvikového újezdu Boletice“ 
Proč: Velmi záleží na způsobu využití, rovněž tak může patřit do 
Ohrožení, pokud by převážilo využívání v neprospěch tamního 
přírodního bohatství 

Nezapracováno. 
Jak již z textace samotné připomínky vyplývá, využití musí být 
prováděno šetrně a v souladu s platnou legislativou, a to 
zejména v oblasti ochrany přírody. Využití předmětného 
prostoru bude využíváno v souladu s platnou legislativou a 
relevantními platnými předpisy. 

5 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT – návrh na vyřazení bodu „Využití splavnosti řeky Vltavy 
pro rekreační a příležitostnou vodní dopravu“ 
Proč: Vzhledem k nevalnému rekreačnímu potenciálu bych 
příležitost neviděl. Naopak vzhledem k potřebě značných 
finančních prostředků, které budou chybět na přínosnější aktivity, 
by se mohlo jednat i o ohrožení. 

Nezpracováno. 
Z pohledu rozvoje cestovního ruchu se jedná o příležitost. 
Záměr vykazuje rozvojovou vazbu i na sousední regiony. 
Záměr navíc navazuje na projekt státní úrovně (splavnění 
Vltavské vodní cesty - propojení do Evropských vodních cest: 
výhledově překonání VD Orlík – VD Slapy). 
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6 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT – návrh na vyřazení bodu „Příprava vybudování 
alternativního propojení západ – východ vedeného přes centrální 
území Jihočeského kraje (alternativa dálnice D1)“ 
Proč: Jednoznačně jde o ohrožení - negativní dopad do mnoha 
obcí a života obyvatel, kde by měla trasa vést, fragmentace 
krajiny, poškození přírodních prvků, indukce silniční dopravy již 
dnes stejně jako fragmentace působící jako Ohrožení. 

Nezapracováno. 
Vzhledem k přetížení hlavní dopravní tepny ČR a současně i 
vzhledem ke zlepšení dopravní prostupnosti Plzeňského a 
Jihočeského kraje ve směru od česko-německých hranic 
směrem na Kraj Vysočina, se naopak tento záměr jeví jako 
potřebný. Jedná se o záměr vyplývající z PÚR. 

7 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT - přeformulovat Ohrožení: „Nárůst podílu domácností 
upřednostňujících vytápění pevnými palivy na úkor ekologických 
způsobů vytápění takto Nárůst podílu domácností 
upřednostňujících vytápění uhlím v nevyhovujících zařízeních na 
úkor ekologičtějších způsobů vytápění“ 
Proč: Vytápění peletami z biomasy patří mezi nejčistější způsoby, 
předčící v místě i zemní plyn.  Problém činí zejména vytápění 
uhelnými kotli (a to ještě ne těmi nejmodernějšími). 

Zapracováno. 
Nové znění bodu SWOT analýzy: Nárůst podílu domácností 
upřednostňujících vytápění pevnými palivy (zejména uhlím v 
nevyhovujících zařízeních) na úkor ekologických způsobů 
vytápění 
 

8 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT - do Ohrožení přidat: „Vyhledávání hlubinného úložiště 
vysoceradioaktivních odpadů na území kraje 
Proč: Jeho případné nalezení znamená ohrožení pro dané obce i 
region - negativní stigma, socioekonomické důsledky. 

Zapracováno do SWOT analýzy. 

9 Sdružení Calla 6.4.2012 

SWOT - do Ohrožení přidat „Existence jaderné elektrárny Temelín 
a plány na nový jaderný zdroj v této lokalitě“ 
Proč: V případě nadprojektové nehody s tavením paliva, ke které 
dochází ve světě s pravděpodobností 1 x za šest let nutnost 
evakuace obcí nejen v zóně havarijního plánování, značné 
investice ze strany kraje a poškození obrazu čistého regionu. 

Nezapracováno. 
Existence JETE na území kraje a potenciály, které z její 
přítomnosti a rozšíření plynou, jsou stručně naznačeny výše. 
Stejně tak je problematika JETE zmíněna v návrhové části 
materiálu v opatření 4.2 Prevence rizik. 

10 Sdružení Calla 6.4.2012 

SEPR – škrtnout nebo adekvátně upravit věty: „Provoz jaderné 
elektrárny Temelín (JETE) ukončil nutnost využívat elektřinu 
vyrobenou v okolních regionech, především z ekologicky 
zatížených severních Čech. JETE tak nahradila ze značné části 
uhelné elektrárny a zajišťuje také dodávky tepla ve formě horké 
vody ve svém okolí.“ 
Částečně pravda by byla, pokud by autor chtěl říci jaká elektřina je 
spotřebovávána na území Jihočeského kraje. Pokud jde o 
elektroenergetickou bilanci ČR, spuštění JETE nerovnalo se 
odstavení uhelných elektráren, ale výrazné navýšení výkonu v ČR 
a posílení exportu elektřiny, viz data dostupná na www.eru.cz. 

Nezapracováno. 
Uvedené věty jsou vztahovány (stejně jako celý 
socioekonomický profil regionu) k situaci na území Jihočeského 
kraje. 

11 
Místní akční skupina 
Vltava 

11.4.2012 
SWOT - Rozdělit SWOT do relevantních částí – ekonomika, 
zemědělství, lidské zdroje atd. dle členění PRKu – větší 
přehlednost a snížení opominutí důležitých faktů 

Zapracováno. 
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12 
Místní akční skupina 
Vltava 

11.4.2012 

Analýza slabých a silných stránek – nevím, zda-li jsem nepostřehl 
v dokumentu PRK, ale u některých položek mi chybí zdroj ověření 
– bereme-li jako např. jako základní rámec ČR, pak vymezení vůči 
ostatním krajům – např. Zkušenosti s čerpáním finančních 
prostředků z evropských zdrojů – ostatní kraje to plus minus umí 
též, je to tedy silná stránka a musí být v analýze zanesena? 

Nezapracováno. 
Tvrzení ohledně zkušeností s čerpáním dotačních prostředků 
vychází (a je tedy doložitelné) z analýzy provedené pro potřeby 
zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR proroky 2014 – 
2020. 

13 
Místní akční skupina 
Vltava 

11.4.2012 

Některé položky ve SWOT jsou dobře naformulované a 
srozumitelné, jiné nikoli – navíc u některých bych doporučoval 
přesunutí mezi „statickou částí“ – analýza slabých a silných 
stránek a „dynamickou částí“ – příležitosti a ohrožení 

Nezapracováno. 
Nebylo konkrétně navrženo, co má být případně 
přeformulováno, přesunuto či jinak upraveno. Jiné úpravy bodů 
SWOT analýzy – viz další body vypořádání. 

14 
Místní akční skupina 
Vltava 

11.4.2012 

 „Neexistující kapacitní dopravní propojení s ostatními regiony“ a 
„Pomalý postup modernizace IV. tranzitního železničního koridoru 
v úseku Praha – České Budějovice a nedořešení kvalitativních 
parametrů úseku tratě České Budějovice – Linz“ – prostě to 
v současnosti není. Dalo by se např. shrnout „Neexistující 
kapacitní dopravní propojení s ostatními regiony (D3, R3, IV. 
tranzitní atd.)“ – čemuž je dále vhodnou příležitostí „Zařazení 
dálnice D3, R3 a IV. TŽK do globální sítě TEN-T“, nebo PPP pro 
velké infrastrukturní projekty apod. 

Zapracováno. 
Upraveno adekvátně ve SWOT analýze. 
 

15 Obec Roudné 24.4.2012 
Zařadit do PRK 2014-2020 výstavbu obchvatu krajského města, 
který povede i okolo naší obce a přitom vybudovat i obchvat obce 
Roudné.  

Zapracováno. 
Zohledněno do návrhové části PRK v části, kde jsou řešeny 
problémy vnitřní dopravní prostupnosti a obslužnosti regionu 
(zapracováno na úrovni Opatření 2.2). 

16 Obec Roudné 24.4.2012 

Zařadit do PRK 2014-2020  výstavbu cyklostezky okolo řeky 
Malše ke všem obcím, aby se dalo bezpečně cestovat na kolech a 
podobných dopravních prostředcích, ale i pěšky do města i zpět, 
jako je to např. Cyklostezka okolo řeky Vltavy směrem na 
Hlubokou nad Vltavou. 

Zapracováno. 
Zohledněno v obecné rovině v návrhové části PRK v části, kde 
jsou řešeny nemotorové formy dopravy (Opatření 2.2). 

17 Obec Roudné 24.4.2012 
Požadujeme ponechat pozemky okolo budoucí dálnice v k.ú. obce 
Roudné pro rekreační a bytovou výstavbu (aby zde nevznikaly 
průmyslové zóny ohrožující život a zdraví osob). 

Nezapracováno. 
Přesahuje rámec PRK. 

18 Obec Roudné 24.4.2012 
Požadujeme vybudování splaškové kanalizace v části města 
České Budějovice – Nové Roudné, aby se mohla obec Roudné 
připojit na jejich připojovací body a tak mít čisté životní prostředí. 

Nezapracováno. 
Přesahuje rámec PRK. 

19 Jihočeská univerzita 7.5.2012 
Požadavek na zohlednění / zapracování vybraných závěrů 
projektu UNICREDS v rámci PRK 

Zapracováno. 
Zohledněno do návrhové části PRK (zejména opatření 1.2, 1.3 
a 1.4) 
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20 SPOV JčK 4.6.2012 

Podnět k doplnění do SEPR: Poslední větu 2. odstavce doplnit 
mezi MR a EUR také MAS 
Proč: MAS zpracovávají a realizují rozvojové studie regionu za 
součinnosti nejen obcí, ale i FO, PO i neziskovek 

Zapracováno v SEPR. 

21 SPOV JčK 4.6.2012 

Podnět k doplnění příležitosti do SWOT: Další rozvoj spolupráce  
a partnerství mezi VS a neziskovým a podnikatelským sektorem 
(doplnit:  Využitím MAS a metody LEADER povede k většímu 
využití fondů EU v kraji. 
Proč: povede k většímu využití fondů EU v kraji 

Zapracováno částečně. 
Nové znění bodu SWOT:  Další rozvoj spolupráce a partnerství 
mezi veřejnou správou a neziskovým a podnikatelským 
sektorem (např. prostřednictvím MAS s využitím principů 
metody LEADER) 

22 JHK 28.6.2012 

Učňovské školství v technické oblasti  – vybavenost SOUŠ 
relativně dobrá, ale nízké zapojeni učňů do praxe – řešeni: 
finanční příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající učně 
(pouze obory strojní, elektro) 

Zapracováno. 
Zohledněno v popisu opatření 1.4 a v aktivitách opatření 3.1 

23 JHK 28.6.2012 

Střední školy – je nedostatek některých profesí (např. nástrojař, 
výrobní technolog) – marketingová podpora na základních 
školách, podpora pro realizaci výuky přímo v prostorách 
společností 

Zapracováno. 
Zohledněno v aktivitách v rámci opatření 1.4 

24 JHK 28.6.2012 

Univerzity – finanční podpora projektů ve vývojové fázi v oblasti 
cílených high-tech, finanční podpora incomingu zahraničních 
doktorandů v cílených oborech, podpora rozvoje strojních a 
elektrotechnických oborů v terciárním vzdělávání,  

Zapracováno. 
Zohledněno v rámci opatření 1.2 a 1.4 

25 JHK 28.6.2012 

Podpora malých a středních firem – finanční podpora účasti na 
veletrzích v cílených oborech, finanční podpora analýz trhů 
(marketingových analýz) v cílených oborech, finanční podpora na 
tvorbu vnějšího designu výrobků, finanční podpora školení v 
oblasti jazykové vybavenosti zaměstnanců pro malé a střední 
firmy 

Zapracováno částečně. 
Zohledněno v rámci opatření 1.1. Aspekt financování musí být 
řešen vícezdrojově (zejména prostřednictvím SF EU – 
individuální projekty SME či JHK apod., jen omezené možnosti 
v tomto směru nabízí rozpočet Jčk). 

26 JHK 28.6.2012 

Doprava - spolupracovat na dokončení D3 až k rakouským 
hranicím, zkapacitnění napojení D3 a D1 ve směru Pelhřimov, 
udržovat / zachovat letiště regionálního významu v Českých 
Budějovicích. 

Zapracováno. 
Zohledněno v rámci opatření 2.1 

27 JHK 28.6.2012 

Kultura a cestovní ruch ve městech – ubytovací kapacita se zdá 
dostatečná, je zapotřebí prodloužit dobu pobytu – finanční 
spoluúčast na kvalitních velkých akcích, které oslovují i zahraniční 
klientelu, podpora rekonstrukcí nebo zpřístupnění nových částí 
hradů, rozvoj ZOO v oblasti enviromentálního vzdělávání pro školy  

Akceptováno. 
Zohledněno v rámci opatření 5.1. 
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28 JHK 28.6.2012 

Rozvoj cestovního ruchu na Šumavě – podpora zkvalitnění 
ubytovacích kapacit (sauny, whirlpool), podpora obnovy zaniklých 
vesnic na Sumave a Novohradsku – infrastruktura, územní plán?, 
širší podpora budování stacionárních orientačních a informačních 
vícejazyčných map pro cyklisty a běžkaře, údržba běžkařských 
tratí 

Akceptováno. 
Zohledněno v rámci opatření 4.1 a 5.1 

29 JHK 28.6.2012 
Rovnoměrné rozložení obyvatelstva - finanční podpora na místo 
pro mateřské školy a základní školy v malých obcích, revitalizace 
obecních rybníků a návsí 

Akceptováno částečně. 
Zohledněno v rámci opatření 3.1 a 4.1 

30 JHK 28.6.2012 
Snížení energetické náročnosti veřejných budov dle zákona o 
hospodaření s energiemi 

Akceptováno. 
Zohledněno v rámci opatření 2.3 a 3.1 

31 CzechInvest 29.6.2012 
Návrh na doplnění do SWOT – slabá stránka, tabulka 1: Pomalé 
přizpůsobování nutnosti zaměřovat dlouhodobější strategie 
zejména MSP na produkty/služby s vyšší přidanou hodnotou 

Zapracováno. 
Zohledněno ve strategické části v popisu opatření 1.2 

32 CzechInvest 29.6.2012 
Návrh na doplnění do SWOT – slabá stránka, tabulka 1: 
Nedostatečná jazyková vybavenost absolventů. 

Zapracováno. 
Zohledněno ve strategické části v popisu opatření 1.4 

33 CzechInvest 29.6.2012 
Návrh na doplnění do SWOT – ohrožení, tabulka 1: Hrozba 
odchodu stávajících klíčových investorů z regionu po vyčerpání 
investičních pobídek či jiných forem podpory 

Zapracováno. 
Zohledněno ve strategické části v popisu opatření 1.1 

34 CzechInvest 29.6.2012 
Návrh na doplnění do SWOT – ohrožení, tabulka 2: Nízký zájem o 
studium tradičních oborů navázaných na historii a charakteristiku 
regionu 

Zapracováno. 
Zohledněno ve strategické části v popisu opatření 3.1 

35 CzechInvest 29.6.2012 
Návrh na doplnění do SWOT – silná stránka, tabulka 3: 
Strategická poloha regionu z pohledu tranzitu a přeshraniční 
spolupráce 

Akceptováno, zapracováno do SWOT analýzy 

36 CzechInvest 29.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – příležitost, tabulka 5: schopnost lákat 
a udržet nové investice s využitím strategické polohy regionu (z 
pohledu tranzitu, pracovní síly apod.) 

Nezapracováno. 
Je zahrnuto / vyplývá již ze silné stránky akceptované do 
tabulky 3 (Strategická poloha regionu z pohledu tranzitu a 
přeshraniční spolupráce). 

37 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – příležitost, tabulka 1: Rozvoj 
přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Německem 

Nezapracováno. 
Zahrnuto již v rámci jiných bodů SWOT (např. Rozšíření 
stávajících a budování nových přeshraničních dopravních 
komunikací a technických sítí nebo Přeshraniční spolupráce 
v rámci Europa regionu Dunaj – Vltava (ERDV) a se 
sousedními regiony a Euroregionů Silva Nortica a Šumava – 
Bavorský les 
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38 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – slabá stránka, tabulka 2: Od roku 
2007 vytrvale klesající přírůstek obyvatelstva (zejména přirozený 
přírůstek) 

Nezapracováno. 
Neodpovídá oficiálním statistikám ČSÚ (Počet obyvatel celkem 
dle ČSÚ (k 31. 12.): 2007: 633 264, 2008: 636 328, 2009: 
637 643, 2010: 638 706, 2011: 636 138 (počty obyvatel v roce 
2011 byly navázány na výsledky SLDB 2011 a nejsou 
srovnatelné s předchozími roky). 

39 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – silná stránka, tabulka 3: Strategická 
poloha regionu na severojižní dopravní ose (multimodální koridor 
M1 dle PÚR ČR 2008) 

Zapracováno do SWOT. 

40 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – slabá stránka, tabulka 3: Absence 
veřejného logistického centra s využitím pro rozvoj kombinované 
dopravy 

Nezapracováno. 
Zahrnuto již v příležitostech v rámci tabulky 3 (Vybudování 
logistického centra v lokalitě České Budějovice – 
Nemanice s napojením na D3, silnice I/20, I/34 a IV. TŽK) 

41 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – slabá stránka, tabulka 3: Absence 
letiště, které by zajišťovalo kvalitní mezinárodní a vnitrostátní 
civilní provoz 

Nezapracováno. 
Zahrnuto již v příležitostech v rámci tabulky 3 (Rozvoj letiště 
České Budějovice a jeho využití pro veřejný mezinárodní 
provoz) 

42 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – příležitost, tabulka 3: Zvýšení podílu 
železniční nákladní dopravy na dopravním trhu 

Zapracováno do SWOT. 

43 OREG, KÚJK 25.6.2012 

Návrh na doplnění SWOT – silné stránky, tabulka 4: 
- Tradice lidových řemesel, zvyků, kultury a venkovské 

architektury 
- Vybudovaná síť informačních center 
- Bezpečí v regionu (nízká kriminalita v regionu) 

Akceptováno – zapracováno do SWOT. 

44 OREG, KÚJK 25.6.2012 

Návrh na doplnění SWOT – slabé stránky, tabulka 4: 
- Malé využívání informačních technologií v cestovním ruchu 

(informační systémy, rezervační a objednávkové systémy, 
slevové karty atd.) 

- Malá nabídka produktových balíčků cestovního ruchu 
vybízející k vícedennímu pobytu (regionální produkty) 

- Přísná opatření na ochranu přírody a krajiny znemožňující 
realizaci významných projektů cestovního ruchu 

Akceptováno – v upravené formě zapracováno do SWOT. 
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45 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – příležitosti, tabulka 4: 
- Podpora zážitkové turistiky (zlepšení sezónnosti) 
- Přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Německem 

Nezapracováno. 
Již zahrnuto v jiných bodech SWOT 
- Dobré podmínky pro rozvoj aktivního a vícedenního 

trávení volného času (např. cykloturistika, pěší turistika, 
rekreační plavba, hippoturistika, zážitková turistika ad.) 

- Přetrvávající nedostatek v nabídce infrastruktury 
cestovního ruchu (např. sportovně-rekreační 
infrastruktura, infrastruktura turistických cest, wellness a 
zázemí pro zážitkovou turistiku) 

- Přeshraniční spolupráce - viz výše 

46 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – ohrožení, tabulka 4: Rostoucí podíl 
jednodenních návštěvníků (obvykle za jednorázovými atraktivitami 
v kraji) 

Akceptováno – zapracováno do SWOT. 

47 OREG, KÚJK 25.6.2012 

Návrh na doplnění SWOT – slabé stránky, tabulka 5: 
- Zhoršená situace v zásobování vodou v období sucha  
- Podíl domácností napojených na plyn je nejnižší mezi kraji 

ČR 
- Rezervy v dosahu sítí mobilních telefonů 
- Nedostatečné využití tzv. brownfields (znehodnocené území 

s možností využití pro průmyslové, obchodní a komerční 
stavby) ve vztahu k záborům kvalitní zemědělské půdy pro 
rozvojové aktivity 

Zapracováno částečně. 
- Zohledněno v rámci opatření 2.3. 
- Zapracováno do SWOT 
- Zapracováno do SWOT 
- Již zohledněno ve SWOT v rámci příležitostí v tabulce 6 

(jen formulačně doupraveno) 

48 OREG, KÚJK 25.6.2012 
Návrh na doplnění SWOT – příležitosti, tabulka 5: doplnit slova 
„energii i teplo“ 

Akceptováno – zapracováno do SWOT. 

49 OREG, KÚJK 25.6.2012 

Návrh na doplnění SWOT – příležitosti, tabulka 5: 
- Snížení spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energie jsou 

možností pro snížení emisní/imisní zátěže obyvatel  
- Podpora extenzivního zemědělství jako krajinotvorného 

prvku.  
- Revitalizace či renaturace vodních toků a údolních niv jako 

protipovodňové opatření a zároveň jako krajinotvorný prvek 
- Zvýšená účast veřejnosti na ochraně přírody a krajiny, 

výchova a osvěta především mladé generace (např. naučné 
stezky, geoparky apod.) 

Zapracováno. 
- Zohledněno ve strategické části v rámci opatření 2.3 
- Zohledněno ve strategické části v rámci opatření 1.5 
- Zohledněno ve strategické části v rámci opatření 4.1 a 4.2 
- Zohledněno ve strategické části v rámci opatření 4.1 
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50 OREG, KÚJK 25.6.2012 

Návrh na doplnění SWOT – ohrožení, tabulka 5: 
- Neřešená zhoršující se situace v zásobování vodou v 

obdobích sucha 
- Nedostatečný stav veřejných financí na rozvoj technické 

infrastruktury 
- Odpojování zákazníků od systémů CZT  a následně 

snižování efektivity systémů CZT 
- Vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a 

vyhořelého jaderného paliva a rizika (i když minimalizovaná) 
v souvislosti s ukládáním nebezpečného odpadu 

Zapracováno částečně. 
- Již zohledněno v rámci opatření 2.3 
- Zohledněno v popisu opatření 2.3 
- Zapracováno do SWOT 
- Již zapracováno v rámci předešlých připomínek 
 

51 VŠERS 26.6.2012 
Návrh na úpravu SWOT – ohrožení, tabulka 6: snížení finančních 
prostředků z evropských zdrojů v programovacím období 2014-
2020 

Akceptováno – v upravené formě zapracováno do SWOT. 

52 VŠERS 26.6.2012 
Není zmínka o projektu Šumavské elektrické dráhy (mezi Lipnem 
nad Vltavou a Černou v Pošumaví) 

Nezapracováno. 
Je zmíněno v rámci SEPR a uvedeno rovněž ve strategické 
části PRK (Opatření 2.2) 

53 VŠERS 26.6.2012 Návrh, zda explicitně nezmínit dostavbu Temelína 
Nerelevantní. 
Je zmiňováno na mnoha místech dokumentace k PRK 
v různých souvislostech. 

54 VŠERS 26.6.2012 

Návrh na úpravu SWOT – ohrožení, tabulka 4: „přímá konkurence 
jiných českých či zahraničních turistických destinací – např. na 
Lipensku se v zimě množí případy, kdy české hotely odváží turisty 
do Rakouska) 

Akceptováno – v upravené formě zapracováno do SWOT. 

55 VŠERS 26.6.2012 
Návrh na doplnění SEPR: na straně 16 by bylo vhodné zmínit i 
zbývající 2 vysoké školy v ČB - VŠTE a Vysokou školu evropských 
a regionálních studií  

Akceptováno – zapracováno do SEPR na zmiňovaném místě. 

56 VŠERS 26.6.2012 
Návrh na doplnění SEPR: na straně 37: doplnit zmínku o otáčivém 
hledišti v Týně nad Vltavou 

Akceptováno – zapracováno do SEPR na zmiňovaném místě. 

57 VŠERS 26.6.2012 

Návrh na úpravu SEPR str. 43 - jako nevhodná mi přijde pasáž 
"škola, která jako jediná v Jihočeském kraji nabízí obory 
Politologie a Veřejná správa, a to jak v bakalářském tak i 
magisterském stupni studia11" 

Akceptováno – v SPER upraveno na předmětném místě. 

58 Hotel Zvon 26.6.2012 
Připomínka k SEPR, bod: „částečnou příčinou, která negativně 
ovlivňuje výkonnost CR v regionu, je nedostatek lokálních 
touroperátorů atd.“ 

Zapracováno částečně – formulačně upraveno. 
Uvedená věta je uváděna jako jedna z příčin, nikoliv jako hlavní 
a jediná příčina, přičemž fakt, že jihočeských touoperátorů je 
málo platí. 

59 Hotel Zvon 26.6.2012 
Připomínka k SEPR, bod: „veřejné sféra úkol spočívající 
v propagaci regionu v našem kraji téměř vůbec neplní 

Zapracováno částečně. 
Promítnuto do strategické části (Opatření 5.2) 



Vypořádání došlých připomínek k podkladovým materiálům pro návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020 

 
Strana 10 

60 Hotel Zvon 26.6.2012 

Připomínka k SEPR, bod: „produkty cestovního ruchu, motivy 
návštěvy kraje – kvalita gastronomických provozů, nedostatečná 
nabídka pro volný čas, formy propagace regionu, zaměření 
dotačních programů ad.“ 

Zapracováno. 
Zohledněno v rámci strategické části v opatření 5.1 a 5.2. 

61 Hotel Zvon 26.6.2012 
Připomínka k SEPR, bod: „absence pětihvězdičkového hotelu na 
území kraje“. 

Zapracováno částečně – zohledněno v návrhové části PRK. 
Absence většího množství 5* hotelů v kraji je v SEPR 
zmiňována v souvislosti s podmínkami pro pořádání větších 
kongresových a incentivních aktivit nikoliv jako obecný 
předpoklad dalšího rozvoje. Je ovšem pravdou, že určitou 
klientelou (např. mezi Japonci), která tvoří ne zcela 
nevýznamný objem návštěvníků v regionu, je tento typ 
ubytování často žádaný. 

62 Hotel Zvon 26.6.2012 
Připomínka k SEPR, bod: „lázeňství“ – zdůraznit riziko v podobě 
poklesu podílu klientely s hrazenou lázeňskou péčí 

Zapracováno. 
Je zohledněno v rámci SWOT analýzy a promítnuto rovněž do 
strategické části PRK (Opatření 3.3) 

63 Hotel Zvon 26.6.2012 
Připomínka k SEPR:, bod: „nedostatek konferenčních kapacit pro 
akce s více než 500 účastníky neodpovídá plně skutečnosti 
v regionu“ 

Akceptováno – v upravené formě zapracováno do SEPR 
v kapitolce Kongresová a incentivní turistika. 

64 Hotel Zvon 26.6.2012 
Připomínka ke SWOT analýze, silná stránka, tabulka 4: Funkční 
jednotný marketing – nepovažujeme za pravdivé tvrzení.  

Zapracováno částečně. 
- Na úrovni SWOT přesunuto do příležitostí jako bod 

„Budování funkčního jednotného marketingu Jihočeského 
kraje jako významné turistické destinace“ 

- Dále zohledněno v rámci návrhové části PRK (opatření 
5.2) 

65 Hotel Zvon 26.6.2012 
Slabou stránkou není špatný technický stav zařízení cestovního 
ruchu, ale úroveň služeb v nich poskytovaných.  

Akceptováno 
Zohledněno ve strategické části PRK (opatření 5.2) 

66 VŠERS 10.7.2012 

Připomínka k oblasti dopravy: nedostatečně rozvinutý integrovaný 
dopravní systém (dle studie Systémy veřejné dopravy v krajích 
ČR, Česká centra rozvoje, 2012 Jihočeský kraj vychází společně 
s Krajem Vysočiny nejhůře z celé ČR). 

Akceptováno 
Zohledněno ve strategické části PRK (opatření 2.2) 

67 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 Drobné formulační úpravy v textu vymezení PO 2 
Akceptováno, zapracováno v části „Vymezení prioritní osy 2 a 
vazeb na další prioritní osy“ 

68 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 Doplnění cíle PO č. 2 – v závěru cíle doplnit „a jeho návštěvníků“ 

Zapracováno. 
Nové znění cíle PO 2: Cílem prioritní osy č. 2 je zlepšit vnější 
dopravní napojení Jihočeského kraje, zkvalitnit a zlepšit vnitřní 
dopravní vazby a logistiku v regionu a současně zajistit 
udržitelné, kvalitní a potřebám regionu odpovídající napojení na 
sítě technické infrastruktury, které zajistí jak zvýšení 
konkurenceschopnosti regionálního hospodářství, tak 
kvalitnější životní podmínky pro obyvatele a návštěvníky kraje. 
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69 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 Doplnit vazby dálnice D3 na Středočeský kraj 
Zapracováno v rámci vymezení Opatření 2.1 Dopravní 
napojení a logistika regionu. 

70 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 
Formulační úpravy u tématu vodní dopravy ve vymezení Opatření 
2.1 Dopravní napojení a logistika regionu. 

Zapracováno. 
Doplněno do textového vymezení Opatření 2.1 Dopravní 
napojení a logistika regionu. 

71 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 
Formulační a věcné doplnění aktivit a záměrů Opatření 2.1 
Dopravní napojení a logistika regionu. 

Zapracováno. 
Doplněno do vymezení aktivit a záměrů Opatření 2.1 Dopravní 
napojení a logistika regionu. 

72 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 
Formulační úpravy v textovém vymezení Opatření 2.2 Vnitřní 
dopravní prostupnost a obslužnost regionu 

Zapracováno. 
Doplněno do vymezení Opatření 2.2 Vnitřní dopravní 
prostupnost a obslužnost regionu. 

73 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 
Formulační a věcné doplnění aktivit a záměrů Opatření 2.2 Vnitřní 
dopravní prostupnost a obslužnost regionu 

Zapracováno. 
Doplněno do vymezení aktivit a záměrů Opatření 2.2 Vnitřní 
dopravní prostupnost a obslužnost regionu. 

74 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 
Doplnění SWOT, část „Doprava a mobilita, technická 
infrastruktura“: Doplnění slabých stránek: „Převažující podíl 
jednokolejných železničních tratí s omezenou kapacitou“ 

Akceptováno, zapracováno. 

75 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 

Doplnění SWOT, část „Doprava a mobilita, technická 
infrastruktura“: Doplnění slabých stránek: „Nepříznivé podmínky 
pro rozvoj veřejné dopravy (hustota osídlení, konfigurace území 
kraje)“ 

Akceptováno, zapracováno. 

76 JIKORD, s.r.o. 29.8.2012 

Doplnění SWOT, část „Doprava a mobilita, technická 
infrastruktura“: Doplnění ohrožení: „Nedostatek finančních 
prostředků na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby v 
případě výpadku kofinancování regionální železniční dopravy ze 
státního rozpočtu dle „Memoranda“. 

Akceptováno, zapracováno. 

77 
Správa CHKO 
Třeboňsko 

30.8.2012 

Doplnit do strategické části zmínku, „že by se měla odstranit ta 
velká disproporce v zátěži CHKO Třeboňsko těžbou štěrkopísku a 
hledat zdroje také mimo (viz bod našeho stanoviska pro MŽP v 
rámci SEA z 26.4.2012“ 

Akceptováno, v hodnocené verzi je tato skutečnost již 
zohledněna v popisu Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a 
jejich šetrné využití. 

78 Úřad práce 31.8.2012 Návrh na úpravu textu první aktivity v rámci Opatření 1.4 

Akceptováno, zapracováno. Nové znění aktivity: Podpora a 
motivace mladých obyvatel regionu ke studiu učebních oborů 
(oborů s výučním listem) s cílem zvyšování nabídky 
kvalifikovaných pracovníků (např. zedník, tesař, betonář, 
izolatér, instalatér, dlaždič, pokrývač, stavební a strojní 
zámečník, pracovník obsluhy strojů, elektrotechnik, výrobní 
technolog apod.), dále podpora zvyšování nabídky absolventů 
v oborech zdravotní sestra, sociální pracovník, pečovatel/ka 
apod. 
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79 
Jihočeské letiště České 
Budějovice a.s. 

5.9.2012 

Návrh na dílčí úpravu textu v rámci Opatření 2.1 Dopravní 
napojení a logistika regionu – doplnění informací o tom, že Letiště 
České Budějovice disponuje licencí i pro lety v nonschengenském 
prostoru 

Akceptováno, zapracováno v rámci popisu Opatření 2.1 
Dopravní napojení a logistika regionu 

80 
Jihočeské letiště České 
Budějovice a.s. 

5.9.2012 
Požadavek na formální úpravu požitých názvů letiště (Letiště 
České Budějovice) 

Akceptováno, zapracováno. 

81 Jihočeská univerzita 6.9.2012 
Doplnit v rámci Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu 
a inovací zmínku o tom, že i v jiných oborech je potenciál na 
nadregionální úrovni 

Akceptováno, zapracováno do textu Opatření 1.2 Podmínky 
pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací. 

82 Jihočeská univerzita 6.9.2012 
Doplnit v rámci Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu 
a inovací zmínku o aplikačním / orientovaném výzkumu v oblasti 
rybářství 

Akceptováno, zapracováno do textu Opatření 1.2 Podmínky 
pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací. 

83 Jihočeská univerzita 6.9.2012 
Doplnit v rámci Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu 
a inovací zmínku o potřebě rozvoje rovněž i základního výzkumu 

Akceptováno, zapracováno do textu Opatření 1.2 Podmínky 
pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací. 

84 Jihočeská univerzita 6.9.2012 
Požadavek na formální úpravu – použití zkratky Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích – zkratka JU 

Akceptováno, zapracováno do relevantních částí textu PRK. 

85 Jihočeská univerzita 6.9.2012 

Požadavek na bližší specifikaci odborů, které jsou rozvíjeny při JU 
(technické obory "Měřící a výpočetní technika" či "Aplikovaná 
informatika", v přípravě obory "Strojírenská výroba" a 
"Mechatronika" společně s ČVUT Praha a firmou Robert Bosch, 
spol. s.r.o. - České Budějovice 

Akceptováno, zapracováno do textu Opatření 1.2 Podmínky 
pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací. 

86 Jihočeská univerzita 6.9.2012 
Doporučení na přesnější specifikaci základního poslání JU 
(vysoká škola univerzitního typu) a VŠTE (vysoká škola 
neuniverzitního typu poskytující bakalářské programy). 

Akceptováno, zapracováno do textu Opatření 1.2 Podmínky 
pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací. 

87 OKPP, KÚJK 10.9.2012 
Doplnění odstavce k problematice podpory živé kultury na úrovni 
kraje, včetně podpory neprofesionálních aktivit. 

Akceptováno, zapracováno do popisu Opatření 3.2 Kvalitní 
zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj občanské 
společnosti 

88 OKPP, KÚJK 10.9.2012 
Do aktivity „Podpora aktivit a projektů v oblasti rozvoje tvůrčích 
činností, inovací v oblasti kultury apod.“ doplnit spojení „a 
tradičních řemesel“ 

Akceptováno, zapracováno do předmětné aktivity. 
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89 OKPP, KÚJK 10.9.2012 

Doplnění níže uvedených nových aktivit do Opatření 3.2: 
- Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit 
- Podpora udržení a rozvíjení místních a regionálních 

kulturních tradic, vč. vytváření nových tradic 
- Podpora lidových a folklórních aktivit 
- Trvalé zachování kulturních hodnot formou publikační 

činnosti a vytváření nových hodnot 
- Podpora pořádání přehlídek a soutěží v oblasti kultury, 

podpora nejen skupin A, B a C, které každoročně vyhlašuje 
MŠMT pro příslušný školní rok vč. nezařazených v tomto 
seznamu, které se zaměřují na práci s mládeží v kulturních 
oblastech 

Akceptováno, zapracováno. 

90 JHK 12.9.2012 
V rámci opatření 2.3 Technická infrastruktura doplnit zmínku o 
komplexních řešení odkanalizování na úrovni mikroregionů. 

Akceptováno, zapracováno v rámci popisu opatření 2.3 a 
v rámci aktivit tohoto opatření. 

91 CzechInvest 12.9.2012 

Návrh na úpravu znění aktivity „Rozvoj spolupráce a vzájemné 
komunikace a výměny informací mezi institucemi zapojenými do 
podpory podnikání na území Jihočeského kraje (komory, veřejná 
správa, podpůrné organizace, úřadem práce apod.)“ 

Akceptováno, nové znění aktivity: „Podpora aktivní kooperace 
stávající infrastruktury na podporu podnikání a vzájemného 
sdílení informací mezi těmito subjekty (komory, veřejná správa, 
podpůrné organizace, úřadem práce apod.)“. 

92 CzechInvest 12.9.2012 

Návrh na zařazení nové aktivity v rámci Opatření 1.1 „Podpora 
sdružování HR manažerů firem v regionu, kteří dokáží jasně 
specifikovat mezery v pracovním trhu a problematiku 
zaměstnanosti dle vlastní zkušenosti“ 

Akceptováno, zapracováno v rámci popisu Opatření 1.1. 

93 CzechInvest 12.9.2012 

Návrh na zařazení nové aktivity v rámci Opatření 1.2 „Podpora 
mapování a integrace informací o inovacích v regionu – „inovační 
portál“ v několika jazykových mutacích, který by byl základní 
informační platformou v této oblasti, jeho propagace a pravidelná 
aktualizace“ 

Akceptováno, zapracováno v rámci popisu Opatření 1.2 

94 CzechInvest 12.9.2012 

Návrh na zařazení nové aktivity v rámci Opatření 1.3 „Vytvoření 
jednotného výstupu o kapacitách jednotlivých VŠ v regionu, 
stanovení priorit v nastavení spolupráce s podnikatelským 
sektorem. Jasné vymezení v čem konkrétně může daná VŠ s 
podnikatelským sektorem spolupracovat a to nejen v oblastech 
VaV 

Zapracováno částečně (částečně již zahrnuto v jiných 
aktivitách daného opatření – zejména v aktivitě „Podpora 
rozvoje spolupráce vysokých a vyšších odborných škol s 
podnikatelským sektorem“. 

95 CzechInvest 12.9.2012 
Návrh na rozšíření aktivity v rámci Opatření 1.4 Optimalizace trhu 
práce („Podpora návratu pracovní síly (po ukončení studia, stáží, 
praxí, pracovní činnosti v zahraničí“) 

Akceptováno, zapracováno. Nové znění aktivity: „Podpora 
návratu pracovní síly (po ukončení studia, stáží, praxí, pracovní 
činnosti v zahraničí), ale také pro ženy vracející se z mateřské 
dovolené (zavádění firemních školek)“. 

96 CzechInvest 12.9.2012 
Návrh na doplnění nové aktivity v rámci Opatření 1.4 Optimalizace 
trhu práce „Podpora mobility na trhu práce a zkvalitnění dopravní 
obslužnosti“ 

Akceptováno, zapracováno v rámci popisu Opatření 1.4. 
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97 CzechInvest 12.9.2012 

Návrh na doplnění aktivity „Podpora rozšiřování, dosažitelnosti a 
využívání vysokorychlostního internetu v kraji (na úrovni 
obyvatelstva i na úrovni veřejné správy a soukromého sektoru)“ 
v rámci Opatření 2.3 Technická infrastruktura 

Akceptováno, zapracováno v rámci popisu Opatření 2.3. Nové 
znění aktivity: „Podpora rozšiřování, dosažitelnosti a využívání 
vysokorychlostního internetu v kraji (na úrovni obyvatelstva i na 
úrovni veřejné správy a soukromého sektoru) a rozšíření 
datových služeb obecně“. 
 

98 CzechInvest 12.9.2012 

Návrh na zahrnutí nové aktivity v rámci Opatření 3.3 Efektivní a 
pružná veřejná správa „Podpora opatření pro zvyšování 
transparentnosti veřejné správy, zejména v oblasti zadávání 
veřejných zakázek“ 

Akceptováno, zapracováno v rámci popisu Opatření 3.3. 

99 CzechInvest 12.9.2012 

Návrh na zahrnutí nové aktivity v rámci Opatření 3.3 Efektivní a 
pružná veřejná správa „Nastavení mechanismu mentoringu ve 
vztahu k dodržování a aktualizaci zásad spolupráce mezi 
institucionálními subjekty v kraji (pracovní skupiny apod.)“ 

Neakceptováno, zapracováno v upravené podobě v rámci 
popisu Opatření 3.3. „Podpora rozvoje spolupráce mezi 
Jihočeským krajem a institucemi v regionu (stálé či účelové 
pracovní skupiny, komise apod.)“. 

100 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 

Návrh na doplnění úvodní části RPK (kapitola „Vybrané faktory 
spoluutvářející image regionu“) o fakt, že nesoulad na trhu práce 
není pouze problém Jihočeského kraje, ale i celé ČR i sousedních 
států a regionů. 

Akceptováno, doplněno do příslušné části PRK. 

101 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textů v rámci Opatření 1.1 Prostředí pro 
rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti podnikání (část o trhu 
práce a spolupráci škol a podnikatelského sektoru) 

Akceptováno, doplněno do popisu Opatření 1.1. 

102 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textů v rámci Opatření 1.3 Terciární 
vzdělávání a celoživotní učení (nahrazení pojmu celoživotní 
vzdělávání pojmem celoživotní učení) 

Akceptováno, doplněno do popisu Opatření 1.3 a do dalších 
relevantních částí PRK. 

103 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 

Návrh na vypuštění aktivit v rámci Opatření 1.3: 
- Rozvoj spolupráce jihočeských vysokých a vyšších 

odborných škol s dalšími vzdělávacími institucemi v ČR 
- Rozvoj programů celoživotního učení, včetně zájmového 

vzdělávání, zaměřených především na rozvoj praxe a 
propojených s aktuálními potřebami zaměstnavatelů na trhu 
práce 

Akceptováno, odstraněno z aktivit v rámci Opatření 1.3. 
Uvedené aktivity jsou již obsaženy svou podstatou v jiných 
aktivitách Opatření 1.3. 

104 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 

Návrh na úpravu aktivity v rámci Opatření 1.3: „V oblasti vyššího 
odborného vzdělávání stabilizace stávající sítě škol, podpora jejich 
spolupráce s vysokými a středními školami za účelem zlepšení 
vazeb s oblastí terciárního vzdělávání, podpora zvyšování kvality 
výuky a vybavenosti škol 

Akceptováno, upraveno v popisu aktivit v rámci Opatření 1.3. 

105 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textů v rámci Opatření 1.4 Optimalizace trhu 
práce 

Akceptováno, upraveno do popisu Opatření 1.4. 
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106 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 
Návrh na úpravu vymezení potřebných oborů v rámci první aktivity 
Opatření 1.4. (odstranění oborů betonář a dlaždič a doplnění 
oborů obráběč kovů a nástrojář) 

Akceptováno, upraveno do popisu příslušné aktivity v rámci 
Opatření 1.4. 

107 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 

Návrh na odstranění aktivity rámci Opatření 1.4 „Podpora rozvoje 
technicky či přírodovědně orientovaných oborů při institucích 
terciárního vzdělávání s logickými vazbami na systém 
počátečního vzdělávání a s vazbami na požadavky na trhu práce 

Akceptováno, odstraněno – je již zahrnuto v rámci jiných aktivit 
Opatření 1.3. 

108 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textů v popisu Opatření 3.1 Kvalitní a 
dostupné veřejné služby 

Akceptováno, doplněno do popisu Opatření 3.1. 

109 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 
Návrhy na dílčí přeformulace některých aktivit v rámci Opatření 
3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby 

 

110 OŠMT, KÚJK 13.9.2012 

Návrh na přeformulování aktivit v rámci Opatření 3.1 Kvalitní a 
dostupné veřejné služby: 
- Optimalizace využívání objektů vhodných pro zajištění 

počátečního vzdělávání – zejména v lokalitách s aktuální 
potřebou / změnami, a to jak obnovou stávajících 
nevyužívaných objektů, tak případnou výstavbou nových 
objektů a zařízení 

- Zlepšování technického vybavení všech typů škol (moderní 
ICT technologie apod.) s cílem zvyšování kvality a efektivity 
výuky 

- Vytvoření a správa celokrajského systému evaluace kvality 
vzdělávání v regionu 

- Podpora projektů zaměřených na zvyšování matematické, 
čtenářské a IT gramotnosti žáků a studentů 

Akceptováno, nové znění aktivit: 
- Zlepšování technického vybavení všech typů škol 

(moderní ICT technologie apod.) s cílem zvyšování kvality 
a efektivity výuky 

- Zajištění většího počtu bezbariérových vstupů do škol a 
školských zařízení ve vazbě na zvyšující se inkluzi. 

- Podpora projektů zaměřených na zvyšování matematické, 
čtenářské a IT gramotnosti žáků a studentů 

- Podpora vzdělávání dospělých v rámci dalšího vzdělávání 
(formou využití center dalšího vzdělávání při školách) 

- Vznik a podpora samostatného Vzdělávacího a 
projektového centra kraje 

 

111 ODSH, KÚJK 17.9.2012 
Návrh na doplnění SWOT o bod „Neexistující integrovaný 
dopravní systém Jihočeského kraje“ 

Akceptováno, zapracováno do SWOT, slabé stránky v oblasti 
„Doprava a mobilita, technická infrastruktura“ 

112 ODSH, KÚJK 17.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textů Opatření 2.1 Dopravní napojení a 
logistika regionu 

Akceptováno, doplněno do popisu Opatření 2.1. 

113 ODSH, KÚJK 17.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textů Opatření 2.2 Vnitřní dopravní 
prostupnost a obslužnost regionu 

Akceptováno, doplněno do popisu Opatření 2.2. 

114 ODSH, KÚJK 17.9.2012 
Návrh na vyřazení aktivity „Optimalizace počtu smluvních 
dopravců zajišťujících dopravní obslužnost v rámci Jihočeského 
kraje“ 

Akceptováno, odstraněno. 
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115 Sdružení Calla 17.9.2012 

Oblast odpadového hospodářství je zařazená do Opatření 4.1. 
Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití. Problematika 
odpadového hospodářství by správně měla být zařazena do osy 2. 
k opatření 2.3. Technická infrastruktura 

Neakceptováno. Zařazení dané problematiky do Priority 4 
souvisí z velké části s environmentálním rozvojovým pilířem. 
Zařazení problematiky odpadového hospodářství do Priority 4 
vychází rovněž ze struktury návrhu SRR ČR pro roky 2014 – 
2020, kde je problematika rovněž řešena v rámci Prioritní 
oblasti Environmentální udržitelnost )P.6 Ochrana a udržitelné 
využívání zdrojů v regionech). 

116 Sdružení Calla 17.9.2012 

Zařazení dopravních staveb (včetně obchvatu Českých Budějovic) 
do Osy 3, Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro 
územně vyvážený rozvoj regionu - správně by měly být v Ose 2. 
Doprava a mobilita, technická infrastruktura 

Akceptováno, předmětné aktivity týkající se dopravy byly 
přesunuty do Opatření 2.1 Dopravní napojení a logistika 
regionu. 

117 Sdružení Calla 17.9.2012 
JETE svou lokalizací a dimenzováním chladících věží výrazně 
negativně ovlivňuje krajinný ráz kraje. Bylo by vhodné tento aspekt 
doplnit. 

Akceptováno, v upravené formě doplněno do části „Vybrané 
faktory spoluvytvářející image regionu“. 

118 Sdružení Calla 17.9.2012 

Návrh na přeformulování cíle Prioritní osy 4 na zajistit a dále 
posilovat vnitřní environmentální soudržnost a udržitelnost rozvoje 
Jihočeského kraje, přičemž cíle bude dosaženo prostřednictvím 
ochrany přírodních hodnot v regionu při jejich šetrném využívání a 
realizaci ostatních aktivit a záměrů Programu rozvoje kraje 

Akceptováno, cíl PO 4 byl přeformulován dle předloženého 
návrhu. 

119 Sdružení Calla 17.9.2012 

V  Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a 
rybářství a podpora místní produkce je aktivita „Podpora dalšího 
rozvoje regionálních značek (např. Chutná hezky Jihočesky, 
Šumava originální produkt, Regionální potravina Jihočeského 
kraje, Třeboňský kapr, Blatenská ryba atd.)“. Doporučujeme 
střídmost při vzniku dalších značek, již dnes je trh značkami 
přesycen a při této inflaci se ztrácí smysl mnohých 

Akceptováno / vzato na vědomí jako názor. Poznámka 
zpracovatele: Aktivita není postavena ve smyslu tvorby dalších 
značek, ale zejména podpory rozvoje stávajících / 
osvědčených / perspektivních. 

120 Sdružení Calla 17.9.2012 

V kapitole 5.1  Vymezení prioritní osy 2 se objevuje názor: „Byť 
lodní doprava na Vltavě z Českých Budějovic má primárně 
rekreační charakter a potenciál, jedná se v tomto ohledu o 
významný záměr, který odpovídá celorepublikovým zájmům v 
oblasti splavnění Vltavy a má významné souvislosti s rozvojem 
cestovního ruchu s využitím fenoménu řeky Vltavy.“ 
Celorepublikové zájmy nám v tomto ohledu nejsou známy a 
rekreační potenciál splavnění Vltavy je velmi přeceňován.  
Vzhledem k doslova utopeným financím, které mohly být využity 
lépe pro zajištění jiných dopravních staveb, jsou plány na 
pokračování splavňování výsměchem Jihočechům. 
Tato připomínka se týká i plánovaných aktivit a záměrů v Opatření 
2.1 Dopravní napojení a logistika regionu. 

Vzato na vědomí jako názor. Poznámka zpracovatele: Záměr 
splavnění Vltavy vychází z PÚR (multimodální koridor IV.) 
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121 Sdružení Calla 17.9.2012 

V popisu Opatření 2.3 Technická infrastruktura se objevuje 
informace o JETE: „V souvislosti s připravovanou dostavbou je 
potřeba řešit rovněž rozvoj souvisejících sítí (zejména se jedná o 
trasu Kočín – Mírovka (cca 105 km sítí), kde hl. účelem je 
odvedení vyrobené energie směrem na Plzeňsko a 
Havlíčkobrodsko a na Ostravsko a rovněž částečně i směrem na 
Rakousko. Dle dále plánované aktualizace ZÚR bude směrem na 
Plzeňsko výkon veden zdvojením vedení VVN Kočín – Přeštice.“  
První zmínka o Plzeňsku je zmatená, Kočín-Mírovka je směřován 
do Havlíčkova Brodu. Druhá zmínka o Plzeňsku v případě 
zdvojení VVN 400 kV Kočín – Přeštice je v pořádku, ale bude 
realizována jen v případě výběru reaktorů EPR. 

Akceptováno, upraveno v rámci popisu Opatření 2.3 Technická 
infrastruktura. 

122 Sdružení Calla 17.9.2012 

V aktivitách a záměrech v Opatření 2.3 Technická infrastruktura je 
chybná informace: „Preference nalezení místa (do roku 2015) pro 
hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu (předpokládané 
spuštění provozu) mimo území Jihočeského kraje“. Ve skutečnosti 
jde o rok 2018, jak bylo opraveno i v návrhu Státní energetické 
koncepce a jak vyplývá z Koncepce nakládání s vyhořelým 
jaderným palivem a radioaktivními odpady. 

Akceptováno, uvedený časový horizont odstraněn. 

123 Sdružení Calla 17.9.2012 

V popisu Osy 4. Environmentální udržitelnost s soudržnost 
regionu jsou již dopředu preferovány ústupky při ochraně cenných 
ekosystémů, konkrétních druhů či krajiny při rozvoji cestovního 
ruchu: „Jedná se prioritně o hledání kompromisních a udržitelných 
řešení v otázkách využitelnosti lokalit se zvýšeným stupněm 
ochrany přírody a krajiny pro potřeby rozvoje cestovního ruchu.“ 
Požadujeme tuto větu vyškrtnout. Má-li často opakovaná floskule 
trvalé udržitelnosti být myšlena vážně, nelze vše podřizovat 
ekonomickým zájmům, takový pohled je silně krátkozraký. 

Zapracováno částečně, nové znění věty: „Jedná se prioritně o 
hledání udržitelných a environmentálně přijatelných řešení 
v otázkách využitelnosti lokalit se zvýšeným stupněm ochrany 
přírody a krajiny pro potřeby rozvoje cestovního ruchu.“ 

124 Sdružení Calla 17.9.2012 

V Aktivitách a záměrech Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a 
jejich šetrné využití doplnit „Realizace environmentální osvěty - 
výchova a vzdělávání“  takto: „Realizace environmentální osvěty - 
výchova a vzdělávání a ekologického poradenství pro veřejnost“ 

Akceptováno, doplněno do příslušné aktivity. 

125 o.s. Krasec 17.9.2012 

Návrh na konkretizaci / doplnění aktivity v rámci Opatření 1.5 
Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a podpora 
místní produkce: 
- „Podpora rozvoje poradenských služeb v oblasti zemědělství, 

spotřebitelství, ochrany krajiny a ekologie – podpora činnosti 
komor, servisních a poradenských institucí“  

- Doplnit aktivitu: Zajištění odborných služeb při stanovení 
škod způsobených rybožravými predátory 

Akceptováno, zapracováno do řešené aktivity. 
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126 o.s. Krasec 17.9.2012 
Návrh na úpravu první věty v popisu opatření 3.1 Kvalitní a 
dostupné veřejné služby: doplnit spojení „ochrana přírody“ do 
první věty. 

Akceptováno, zapracováno do řešené aktivity. 

127 o.s. Krasec 17.9.2012 

Návrh na doplnění textu do popisu Opatření 3.1 Kvalitní a 
dostupné veřejné služby: „V oblasti ochrany přírody se stále hledá 
řešení mezi komerčním využíváním a zachováním jedinečných 
přírodních památek a biotopy. Posilování cestovního ruchu vede 
k zvýšené atraktivitě regionu, ale z dlouhodobého hlediska 
znamená ohrožení chráněných druhů a dokonce i celých celků. 
Významnou měrou může přispět podpora výchovy a osvěta v této 
oblasti. Pozitivní význam v této oblasti má v roce 2011 přijatá 
krajská koncepce EVVO, která je podkladem pro podporu a rozvoj 
funkčního systému EVVO v kraji.“ 

Akceptováno částečně, zapracováno v upravené podobě do 
popisu opatření 3.1 („V oblasti ochrany přírody a 
socioekonomického rozvoje pokračuje hledání řešení mezi 
komerčním využíváním a zachováním jedinečných a cenných 
přírodních památek a biotopy. Rozvoj cestovního ruchu vede 
nepochybně ke zvýšené atraktivitě regionu, současně však 
může znamenat i případné ohrožení některých chráněných 
druhů či lokalit. K řešení této problematiky může významnou 
měrou přispět podpora výchovy a osvěta v této oblasti. 
Pozitivní význam v této oblasti má v roce 2011 přijatá krajská 
koncepce EVVO, která je podkladem pro podporu a rozvoj 
funkčního systému EVVO v kraji.“).  

128 o.s. Krasec 17.9.2012 

Návrh na doplnění textu do popisu Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, 
vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj občanské společnosti: 
„Dalším dobrým příkladem je spolupráce NNO v oblasti 
environmentálního vzdělávání a osvěty, která především zásluhou 
o.s. Krasec, zajišťuje koordinaci aktivit v této oblasti a 
zjednodušuje i spolupráci s Jihočeským krajem. Tato spolupráce 
byla posílena podepsáním smlouvy o spolupráci mezi o.s. Krasec 
a Jihočeským krajem v roce 2011.“ 

Akceptováno částečně, zapracováno v upravené podobě do 
popisu opatření 3.2 („V této oblasti vykazuje Jihočeský kraj 
dobré postavení i v rámci mezikrajského srovnání (např. 
informační centra pro mládež fungují na úrovni kraje celkem 3 
a společně působí a spolupracují, což není v jiném kraji v ČR 
obvyklé, dalším dobrým příkladem může být spolupráce NNO v 
oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty koordinovaná 
o.s. Krasec prostřednictvím smlouvy o spolupráci s Jihočeským 
krajem).“) 

129 o.s. Krasec 17.9.2012 

Návrh na upřesnění aktivit v rámci Opatření 3.2 Kvalitní 
zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj 
občanské společnosti: 
- Přeformulování aktivity „Rozvoj spolupráce a komunikace 

mezi NNO navzájem – vytvoření jednotné komunikační 
platformy“ 

- Doplnění spojení „ochrana životního prostředí“ do aktivity 
„Podpora konkrétních aktivit a projektů neziskového sektoru – 
osvětová činnost, kulturní a sportovní, sociálně orientované, 
výchovné a další akce pro veřejnost apod. 

Akceptováno, zapracováno do příslušných aktivit, nové znění 
aktivit: 
- Podpora rozvoje spolupráce a posilování vzájemné 

komunikace mezi NNO za účelem vytvoření funkční, 
svobodné a jednotné komunikační platformy 

- Podpora konkrétních aktivit a projektů neziskového 
sektoru – osvětová činnost, ochrana životního prostředí, 
kulturní a sportovní, sociálně orientované, výchovné a 
další akce pro veřejnost apod. 
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130   

Návrh na úpravu popisu Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a 
jejich šetrné využití – doplnění „V neposlední řadě bude důraz 
kladen do oblasti rozvoje environmentálního vzdělávání a osvěty. 
K tomu by mělo především posloužit poradenství pro odbornou i 
laickou veřejnost a vzdělávací programy. Motivací k vyššímu 
zapojení veřejnosti do ochrany přírody a péče o krajinu – bude 
působení především na mladší generaci formou realizace 
osvětové činnosti při školách, v zájmových kroužcích apod. a 
rozvojem související infrastruktury (např. odborné poradenství, 
naučné stezky, geoparky apod.).“ 

Akceptováno, doplněno do popisu Opatření 4.1 Péče o přírodu 
a krajinu a jejich šetrné využití. 

131 o.s. Krasec 17.9.2012 

Návrh na upřesnění aktivity v rámci Opatření 4.1 Péče o přírodu a 
krajinu a jejich šetrné využití: „Osvěta směrem k veřejnosti – 
informační kampaně a zvyšování environmentálního povědomí 
obyvatel“. 

Akceptováno, zapracováno do příslušné aktivity, nové znění 
aktivity: „Osvěta směrem k veřejnosti – posílení odborného 
veřejnosti přístupného environmentálního poradenství, 
informační kampaně a zvyšování environmentálního povědomí 
obyvatel“. 

132 o.s. Krasec 17.9.2012 

Návrh na odstranění aktivit: 
- Podpora aktivit v oblasti environmentální osvěty, rozvoje 

naučných stezek, geoparků apod. 
- Realizace environmentální osvěty - výchova a vzdělávání 
A jejich nahrazení aktivitou: 
- Podpora realizace a aktivit v oblasti environmentální osvěty - 

výchova a vzdělávání, rozvoj naučných stezek, geoparků 
apod. 

Akceptováno, zapracováno do popisu aktivit Opatření 4.1 Péče 
o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití. 

133 SPOV 21.9.2012 
Požadavek na větší zdůraznění řešení problematiky venkova a 
venkovského prostoru v rámci Jihočeského kraje – řešeno v rámci 
samostatného jednání. 

Akceptováno, vyřešeno v rámci samostatného jednání 
s představiteli SPOV dne 26.9.2012. Do relevantních částí PRK 
doplněny další informace k problematice řešení venkova 
(zejména do částí „Vybrané faktory spoluutvářející image 
regionu“ a „Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, 
lesnictví a rybářství a podpora místní produkce“ a „Opatření 3.4 
Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj 
regionu“). 

134 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 

Návrh na úpravu znění cíle Opatření 2.2 Vnitřní dopravní 
prostupnost a obslužnost regionu  - doplnit spojení „rozvoje 
veřejné dopravy k uspokojování kulturních, rekreačních a 
společenských potřeb“ 

Akceptováno, zapracováno do nového znění cíle Opatření 2.2: 
„zvyšování bezpečnosti a kvality vnitřní dopravní sítě a 
dopravní obslužnosti regionu a jednotlivých sídel včetně 
podpory rozvoje nemotorových forem dopravy za účelem 
uspokojování kulturních, rekreačních a společenských potřeb 
obyvatel a návštěvníků kraj“ 
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135 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 

Návrh na doplnění aktivity v rámci Opatření 3.4 Kvalitní 
spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu s 
důrazem na rozvoj venkova: „Podpora nabídky veřejné dopravy v 
příhraničí, její vazby na drážní dopravu a její propojení s 
přeshraniční koncepcí dopravy Euroregionu (Igelbus, Waldbahn a 
Bayerwald-Ticket)“ 

Akceptováno, zaneseno mezi aktivity daného opatření v části 
„přeshraniční a mezinárodní spolupráce“: 

136 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textu v rámci Opatření 4.1 Péče o přírodu a 
krajinu a jejich šetrné využití (problematika IZS na území Šumavy) 

Akceptováno, zapracováno do popisu Opatření 4.1 Péče o 
přírodu a krajinu a jejich šetrné využití. 

137 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 

Návrh na zařazení nových aktivit: 

- Vytváření sítí a platforem poskytovatelů služeb, včetně 
zapojení partnerů z přilehlých příhraničních regionů; 

- Rozvoj partnerství a podpora spolupráce soukromého a 
veřejného sektoru, mezi vlastníky lesní a zemědělské půdy a 
poskytovateli služeb cestovního ruchu; 

Akceptováno, zapracováno v upravené formě do Opatření 3.4 
Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj 
regionu s důrazem na rozvoj venkova („Podpora vytváření sítí a 
platforem poskytovatelů služeb včetně zapojení partnerů z 
přilehlých příhraničních regionů“) a Opatření 5.2 Služby, 
produkty a lidské zdroje v cestovním ruchu („Rozvoj partnerství 
a podpora spolupráce soukromého a veřejného sektoru, mezi 
vlastníky lesní a zemědělské půdy a poskytovateli služeb 
cestovního ruchu“). 

138 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 
Návrhy na úpravy SWOT: Doplnění zmínky o nedostatečné 
vybavenosti území technickou infrastrukturou (telekomunikační 
pokrytí, internet, ČOV, ad.) 

Neakceptováno, již zahrnuto v rámci slabých stránek (Oblast 
„Doprava a mobilita, technická infrastruktura“) 

139 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 
Návrhy na úpravy SWOT: Doplnění ohrožení „snižování 
dostupnosti veřejných služeb v periferních / venkovských 
oblastech (doprava, zdravotnictví, školství, sociální služby ad.)“ 

Akceptováno, zapracováno do SWOT 

140 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 
Návrhy na úpravy SWOT: Doplnění silné stránky „Přírodní 
bohatství evropského významu a existence NP jako garanta jeho 
zachování“ 

Akceptováno částečně do stávajících silných stránek v rámci 
oblasti Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu 

141 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 

Návrhy na úpravy SWOT: Doplnění silných stránek: 
- Síť hraničních přechodů a dobrá spolupráce s Bavorskem a 

s Rakouskem 
- Turisticky atraktivní oblast s dobrými podmínkami pro rozvoj 

šetrné turistiky 
- Rozvinutá síť turistických tras a doprovodné návštěvnické 

infrastruktury 

Zapracováno částečně: 
- Doplněno mezi silné stránky v oblasti Kvalitní 

infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro 
posilování územní soudržnosti 

- Nezapracováno – již ve SWOT zahrnuto 
- Nezapracováno – již ve SWOT zahrnuto 

142 
143 

Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 

Návrhy na úpravy SWOT: Doplnění silných stránek: 
- Málo kvalifikovaná pracovní síla (zejména pro cestovní ruch), 

nedostatek odborného vzdělávání a rekvalifikačních 
programů 

- Střety mezi limity ochrany přírody a socio-ekonomickým 
rozvojem 

Neakceptováno, již ve SWOT zahrnuto (Nesoulad mezi 
některými rozvojovými záměry a zájmy v oblasti ochrany 
přírody – ohrožení, oblast 4 a Zlepšování kvality lidských zdrojů 
v oblasti služeb cestovního ruchu – příležitosti, oblast 5) 
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144 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 

Návrhy na úpravy SWOT: Doplnění příležitostí: 
- Zvýšení atraktivity Šumavy pro život, pro příchod nových, 

sociálně a ekonomicky aktivních obyvatel hledajících kvalitní 
životní prostředí 

- Rozvoj přeshraniční spolupráce včetně koordinace 
cestovního ruchu, obnova historických spojení a cest 
(návaznost na Horní Rakousko a Bavorsko) 

Akceptováno, zahrnuto do příležitostí v rámci oblasti „Kvalitní 
infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování 
územní soudržnosti“ a v rámci oblasti „Využití potenciálu 
přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj 
cestovního ruchu“ 

145 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

25.9.2012 

Návrhy na úpravy SWOT: Doplnění ohrožení: 
- Recese v sektoru cestovního ruchu 
- Konkurence evropských regionů v oblasti cestovního ruchu 

(nejen lepší přírodní podmínky ale i kvalita služeb) 

Neakceptováno – již zahrnuto ve SWOT (Nárůst přímé 
konkurence jiných českých či zahraničních turistických 
destinací (např. „sběr návštěvníků příhraničních oblastí do 
ubytovacích zařízení v sousedních zemích“, růst kvality služeb 
cestovního ruchu v konkurenčních regionech) 

146 OSVZ, KÚJK 26.9.2012 Návrh na dílčí úpravy textu v rámci vymezení Prioritní osy 3. 
Akceptováno, zapracováno do části „Vymezení prioritní osy a 
vazeb na další prioritní osy“. 

147 OSVZ, KÚJK 26.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textu v rámci vymezení Opatření 3.1 Kvalitní 
a dostupné veřejné služby 

Akceptováno, zapracováno do popisu Opatření 3.1 Kvalitní a 
dostupné veřejné služby. 

148 OSVZ, KÚJK 26.9.2012 

Návrh na doplnění aktivity „- Podpora zachování, zkvalitnění a 
rozvoje služeb, které mají úzký vztah k ochraně veřejného zdraví 
(podpora programů výměn injekčního materiálu, předávání 
cílených a odborných informací, edukace, informací, testování na 
infekční onemocnění a následná podpora léčebných intervencí) - v 
širším slova smyslu toto opatření lze vztáhnout i na další cílové 
skupiny (pouliční prostituce, málo vzdělané obyvatelstvo, cizince a 
menšina apod.)“ 

Akceptováno, zapracováno do výčtu aktivit v rámci Opatření 
3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby. 

149 OSVZ, KÚJK 26.9.2012 
Návrh na doplnění aktivity „Podpora zpracování a realizace cílů 
Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na krajské i 
obecní úrovni“ 

Akceptováno, zapracováno do výčtu aktivit v rámci Opatření 
3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby. 

150 OSVZ, KÚJK 26.9.2012 
Návrh na dílčí úpravu textu u aktivity „Optimalizace dostupnosti 
služeb Zdravotnické záchranné služby“ 

Akceptováno, zapracováno do textu dané aktivity v rámci 
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby. 

151 OSVZ, KÚJK 26.9.2012 
Návrh na dílčí úpravu textu u aktivity „Posilování vzájemných 
vazeb mezi službami přednemocniční a nemocniční péče“ 

Akceptováno, zapracováno do textu dané aktivity v rámci 
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby. 

152 OSVZ, KÚJK 26.9.2012 
Návrh na dílčí úpravy textu v rámci vymezení Opatření 3.2 Kvalitní 
zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj občanské 
společnosti 

Akceptováno, zapracováno do popisu Opatření 3.2 Kvalitní 
zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj občanské 
společnosti. 

153 OZPZL, KÚJK 26.9.2012 
Návrh na doplnění aktivity „rozvoj péče o území maloplošných 
ZCHÚ, EVL a ptačích oblastí“ v rámci Opatření 4.1 Péče o přírodu 
a krajinu a jejich šetrné využití. 

Akceptováno, doplněno do Opatření 4.1 Péče o přírodu a 
krajinu a jejich šetrné využití. 
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154 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

3.10.2012 
Návrh na doplnění aktivity „Podpora řešení systémů nakládání 
s odpady plošně na území regionu – včetně hůře dostupných / 
periferních částí regionu“ 

Akceptováno, zapracováno do aktivit v rámci Opatření 4.1 
Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití. 

155 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

3.10.2012 Dílčí úprava SWOT analýzy. 

Akceptováno, doplněno do příležitostí v rámci oblasti Kvalitní 
infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování 
územní soudržnosti „Zvýšení atraktivity Šumavy pro život, pro 
příchod nových, sociálně a ekonomicky aktivních obyvatel 
(např. přednostní zaměstnávání místních obyvatel apod.)“ 

156 
Správa NP a CHKO 
Šumava 

3.10.2012 
Návrh na doplnění aktivity „Příprava koncepce systémového 
řešení dopravy podél hranic v oblasti Šumavy (s vazbou na 
turistickou obslužnost veřejnou dopravou některých míst)“. 

Akceptováno, zapracováno do aktivit v rámci Opatření 3.4 
Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj 
regionu s důrazem na rozvoj venkova. 

157 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 
Formální textové úpravy pro opatření 4.2 Prevence rizik (doplnění 
a vypuštění některých obratů v popisu opatření) 

Akceptováno, zapracováno (doplněn úvodní odstavec popisu 
opatření a provedeny drobné formální úpravy textu popisujícího 
opatření 4.2). 

158 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 
Návrh na úpravu cíle Opatření 4.2 Prevence rizik (doplnění „…a 
krizových situací“) 

Akceptováno, zapracováno – nové znění cíle opatření 4.2: 
„Cílem tohoto opatření je podpora realizace preventivních a 
adaptačních opatření vedoucích k předcházení a eliminaci 
mimořádných a krizových situací přírodního i antropogenního 
původu na území Jihočeského kraje“. 

159 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 

Návrh na zařazení nových aktivit v rámci Opatření 4.2 Prevence 
rizik: 

- Realizace systémové přípravy orgánů krizového řízení na 
úrovni obcí pro zajištění připravenosti kraje na řešení 
krizových situací 

- Podpora využití moderních informačních a komunikačních 
technologií k zabezpečení krizové komunikace, zpracování a 
prezentaci dat nutných pro realizaci úkolů a opatření 
krizového řízení, informovanosti orgánů krizového řízení a 
občanů kraje 

- Podpora osvěty a přípravy občanů na mimořádné události a 
krizové situace, zejména se zaměřením na děti školního věku 

Akceptováno, zapracováno do výčtu aktivit a opatření v rámci 
Opatření 4.2 Prevence rizik. 

160 
Město J. Hradec – 
odbor dopravy 

22.1.2013 
Návrh na upřesnění znění aktivity v rámci opatření 2.1 Dopravní 
napojení a logistika regionu – doplnění úseku Lásenice – J. 
Hradec 

Akceptováno, doplněno do příslušné aktivity v rámci Opatření 
2.1. 

161 
Město J. Hradec – 
odbor dopravy 

22.1.2013 
Návrh na formální úpravu textu v rámci Opatření 2.2 Vnitřní 
dopravní prostupnost a obslužnost regionu. 

Akceptováno, zapracováno do popisu Opatření 2.2. 



Vypořádání došlých připomínek k podkladovým materiálům pro návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020 

 
Strana 23 

162 
Město J. Hradec – 
odbor výstavby a 
územního plánování 

22.1.2013 Bez připomínek - 

163 
Město J. Hradec – 
odbor kancelář starosty 

22.1.2013 

Návrh na doplnění aktivit v rámci Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce 
a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na 
rozvoj venkova – doplnit problematiku dostupnosti služeb lékáren 
a jejich provozní doby 

Akceptováno, zapracováno do Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce 
a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na 
rozvoj venkova. 

164 
Město J. Hradec – 
odbor kancelář starosty 

22.1.2013 
Návrh na obecné doplnění: 
- Podpora NNO v oblasti muzeí a galerií 
- Problematika udržení návštěvníků v mimosezónách 

Neakceptováno. 
- Podpora NNO již zahrnuta v rámci Opatření 3.2 Kvalitní 

zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj 
občanské společnosti 

- Již zahrnuto v rámci Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu 

165 
Město J. Hradec – 
odbor sociálních věcí 

22.1.2013 Bez připomínek - 

166 
Město J. Hradec – 
odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy 

22.1.2013 Bez připomínek - 

167 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 

Návrh na úpravu textu Opatření 1.5 „část „Rozvojovým 
potenciálem regionu může také být produkce biomasy a jejího 
využití, včetně podpory zakládání porostů rychlerostoucích dřevin 
pro energetické využití na nelesní půdě“) 

Akceptováno, zapracováno do popisu Opatření 1.5 Rozvoj a 
diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a podpora místní 
produkce, zejména ve venkovských oblastech. 

168 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 

Návrh na odstranění aktivity „Podpora nepotravinářského využití 
zemědělské produkce a odpadů pro potřeby výroby obnovitelných 
zdrojů energie s prokazatelně příznivým dopadem na životní 
prostředí 

Akceptováno částečně – z aktivity vypuštěna část týkající se 
podpory nepotravinářského využití zemědělské produkce 

169 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 

Návrh na úpravu textu aktivity „Podpora obnovy a rekonstrukcí 
rybníků a rybníkářských soustav včetně jejich technického 
vybavení, realizace souvisejících protipovodňových opatření, 
odbahňování rybníků, vodních toků a nádrží“ 

Akceptováno, zapracováno. Nové znění aktivity: „Podpora 
obnovy a rekonstrukcí rybníků a rybníkářských soustav včetně 
jejich technického vybavení, realizace souvisejících 
protipovodňových opatření, odbahňování rybníků, revitalizace 
vodních toků a nádrží“ 

170 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 
Návrh na vypuštění indikátorů týkajících se intenzity produkce a 
výroby 

Akceptováno – tyto indikátory jsou zařazeny pouze mezi tzv. 
Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného 
opatření. 

171 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 
Návrh na doplnění environmetálního aspektu rozvoje lodní 
dopravy – požadavek na zachování přírodní složky fenoménu 
Vltavy 

Akceptováno, doplněno do popisu Opatření 2.1 a souvisejících 
aktivit. 
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172 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 
Návrh na doplnění indikátoru: „délka nově revitalizovaných 
vodních toků, plocha renaturovaných niv vodních toků 

Akceptováno – indikátor zařazen pouze mezi tzv. Další možné 
indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření. 

173 
Město České 
Budějovice – vedení 
města 

15.2.2013 
Návrh na zdůraznění potřeby rozvoje IDS v oblasti 
Českobudejovicka 

Akceptováno, zapracováno do Opatření 2.2. 

174 
Město České 
Budějovice – vedení 
města 

15.2.2013 
Doplnit, jaké lokality jsou z hlediska plánovaných dopravních 
staveb preferovány. 

Akceptováno, resp. již zapracováno. V Opatřeních 2.1 a 22 
jsou uvedeny některé prioritní stavby a lokality a z hlediska 
dalších významných staveb včetně jejich priorit je odkázáno na 
koncepční materiály, které danou problematiku do větší 
podrobnosti (Koncepce optimalizace dopravy Jihočeského 
kraje, popř. další). 

175 
Město České 
Budějovice – vedení 
města 

15.2.2013 
Návrh na větší akcentaci potřeby absolventů technických oborů 
s cílem uspokojit reálné požadavky regionálního trhu práce 

Akceptováno, resp. již zapracováno v rámci Opatření 1.1 a 1.4. 
Dále se v rámci PRK předpokládá pokračování regionálních 
grantových programů na podporu studia technických oborů, při 
JU a VŠTE postupně začínají vznikat i technické 
vysokoškolské obory v reakci na aktuální potřeby trhu práce 
v regionu (posilování spolupráce s podnikatelským sektorem). 

176 
Město České 
Budějovice – vedení 
města 

15.2.2013 Dotaz na otázku financování kulturních organizací na území kraje. 

Otázky rozvoje kultury a obecně volnočasových aktivit jsou 
řešeny v rámci opatření 3.1 a 3.2. Jejich financování bude, 
stejně jako u ostatních opatření PRK možné v zásadě ze zdrojů 
EU (ESIF), kraje, státu a soukromých zdrojů. Z hlediska 
prostředků kraje se předpokládá pokračování podpory v rámci 
grantů, podpor a příspěvků, a to v inovované implementační 
struktuře – viz kapitola PRK Zabezpečení realizace. 

177 
Město České 
Budějovice – odbor 
územního plánování 

15.2.2013 Bez připomínek. - 

178 
Město České 
Budějovice - odbor 
životního prostředí 

15.2.2013 
Návrh na doplnění aktivity v rámci Opatření 1.5: 
- Podpora dodržování zásad správného hospodaření formou 

školení, osvětou apod. 

Akceptováno, zapracováno do výčtu aktivit v rámci Opatření 
1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a 
podpora místní produkce, zejména ve venkovských oblastech 

179 
Město České 
Budějovice - odbor 
životního prostředí 

15.2.2013 

Návrh na doplnění aktivity v rámci Opatření 1.5: 
- Podpora extenzivních forem hospodaření, osvěty, podpory 

vzdělávání a výzkumu v oblasti rybničního hospodářství – 
rovněž s ohledem na další funkce vodních ploch 

Akceptováno, zapracováno do výčtu aktivit v rámci Opatření 
1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a 
podpora místní produkce, zejména ve venkovských oblastech 

180 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 
Návrh na úpravu SWOT: doplnění ohrožení v části 
„Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu“ o „tlak na 
urbanizaci krajiny již při tvorbě ÚPD“ 

Akceptováno zapracováno do příslušné části SWOT. 
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181 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 

Návrh na úpravu SWOT: doplnění příležitostí v části 
„Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu“ o „podpora 
systémů, které minimalizují tvorbu odpadů a maximalizují jejich 
druhotné využití“ 

Neakceptováno – již zahrnuto ve slabých stránkách 
„Nedostatek nových technologických zařízení pro přednostní 
materiálové a energetické využívání či odstraňování 
komunálních odpadů“ 

182 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 
Není jasně definována podpora či nepodpora výstavbě spaloven 
na území kraje. 

V rámci Opatření 2.3 je uvedena ve vazbě na územní 
energetickou koncepci aktivita „Preference energetického 
(zejména termického) zpracování využitelné složky 
produkovaných odpadů s cílem dosáhnout až 80% podílu jejího 
využití, a to za současného zohlednění potřeb ochrany 
životního prostředí (zejména ovzduší). Dále v rámci Opatření 
4.1 je uvedena aktivita „Podpora opatření a projektů vedoucích 
ke zvýšení a zefektivnění energetického / termického a 
materiálového využití odpadů na území Jihočeského kraje 
(vybudování ZEVO)“. 

183 
Město J. Hradec – 
odbor životního 
prostředí 

22.1.2013 

Návrh na úpravu SWOT: doplnění slabé stránky v části 
„Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu“: „nižší 
efektivnost péče o zvláště chráněná území v důsledku nedostatku 
financí na tuto činnost“ 

 Akceptováno – zahrnuto do ohrožení v rámci části 
„Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu“. 

184 OREG, KÚJK 25.2.2013 
Návrh na úpravu znění rozvojové vize – doplnění rozměru 
bezpečnosti. 

Akceptováno, projednáno Řídícím výborem PRK. Nové znění 
rozvojové vize: Jihočeský kraj bude atraktivním a bezpečným 
regionem posilujícím svou konkurenceschopnost v rámci 
středoevropského prostoru, která bude postavena na zvyšující 
se kvalitě lidských zdrojů, šetrném využití potenciálu 
přírodního, historického a kulturního dědictví, na rozvoji a 
zvyšování dostupnosti veřejných i soukromých služeb pro 
obyvatele, podnikatele i návštěvníky kraje a na podpoře 
územní vyváženosti mezi venkovským a městským prostorem 
při dodržování zásad udržitelného rozvoje. 

185 OREG, KÚJK 25.2.2013 
Návrh na úpravu terminologie ohledně fondů EU pro plánovací 
období 2014 – 2020 (změna termínu SSR na ESIF. 

Akceptováno, zapracováno do příslušných částí dokumentu. 

186 OEK, KÚJK 25.2.2013 
Návrh na formulační úpravy kapitoly „10.1 Prostředky Jihočeského 
kraje na realizaci cílů PRK 2014 – 2020“ 

Akceptováno, zapracováno do příslušných částí dokumentu. 

187 SEVEn Energy s.r.o. 28.2.2013 
Doplnění oblasti absorpce území z hlediska termického využití 
odpadů (např. aglomerace ČB, okresních měst). 

Akceptováno, zapracováno do příslušných částí dokumentu. 

188 ČSÚ 4.3.2013 
Úprava indikátorů u opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní 
učení (zdroj dat ČSÚ) 

Akceptováno, zapracováno. 

189 ČSÚ 4.3.2013 

Indikátory u Opatření 1.4 - Ukazatel „Registrovaná míra 
nezaměstnanosti“ od roku 2013 nahrazen ukazatelem „Podíl 
nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)“ – týká 
se i odvozených ukazatelů 

Akceptováno, zapracováno. 
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190 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 1.4 - Průměrná hrubá měsíční mzda – zdroj 
jen ČSÚ 

Akceptováno, zapracováno. 

191 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 1.4 - nutno přesněji definovat ukazatel – (ze 
strukturálního šetření o mzdách) – hodnota za rok 2011 je 23 199 
Kč 

Akceptováno, zapracováno. 

192 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 1.5 – změna názvu indikátoru na Podíl 
zaměstnaných v sektoru „zemědělství 

Akceptováno, zapracováno. 

193 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 1.5 – Ukazatel „Podíl zemědělské techniky 
starší než 10 let“ – týká se jen za traktorů a sklízecích strojů 
(sledováno rovněž 1x za 2 roky). 

Akceptováno, zapracováno. 

194 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 2.3 – u ukazatele „Počítače s připojením k 
internetu na 100 žáků základních škol na 1. stupni (ks)“ doplnit do 
zdroje MŠMT 

Akceptováno, zapracováno. 

195 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 3.1 – Neuspokojení žadatelé o poskytnutí 
sociální služby – zdrojem dat není ÚZIS, ale MPSV 

Akceptováno, zapracováno. 

196 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 3.2 – Počet míst v mateřských / základních 
školách doplnit do zdroje MŠMT, u následujících 2 ukazatelů 
doplnit MK 

Akceptováno, zapracováno. 

197 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 5.2 – Satelitní účet CR se zpracovává jen na 
úrovni ČR, krajská data nejsou k dispozici. 

Neakceptováno, data jsou k dispozici v rámci analýzy 
„Příjezdový cestovní ruch 2009 – 2015“, MMR (Stem/Mark) 

198 ČSÚ 4.3.2013 
Indikátory u Opatření 5.3 - Kapacity lázeňských zařízení – ČSÚ 
má jen údaje o návštěvnosti, kapacity k dispozici nejsou 

Akceptováno, zapracováno (data o kapacitách jsou k dispozici 
ve statistikách ÚZIS). 

199 ČSÚ 4.3.2013 
Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření 
- vhodné doplnit o zdroj dat (postačuje v závorce). 

Akceptováno, zapracováno. 

200 ČSÚ 4.3.2013 

V položkách, kde hodnota indikátoru je definována více ukazateli 
(resp. hodnotami – např. HDP na obyvatele) doporučuje 
v charakteristice Požadovaný vývoj, uvádět trend pro všechny 
ukazatele (tedy uvést v uvedeném případě nárůst/nárůst/nárůst). 

Akceptováno, zapracováno. 

201 
Správa CHKO 
Třeboňsko 

18.3.2012 Bez připomínek. - 

202 JIKORD s.r.o. 18.3.2013 Návrh na formální úpravy textů v částech 5.3. a 5.4. Akceptováno, zapracováno. 

203 JIKORD s.r.o. 18.3.2013 
Návrh na aktualizace informací ohledně stavu realizovaných a 
plánovaných dopravních staveb na území kraje 

Akceptováno, zapracováno. 

204 JIKORD s.r.o. 18.3.2013 Návrh na formulační změny indikátorů v opatřeních 2.1 a 2.2. Akceptováno, zapracováno. 

204 ČEVAK a.s. 22.3.2013 Bez připomínek. - 
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205 JE Temelín 22.3.2013 
Návrh na formální úpravu textu v rámci opatření 2.3 Technická 
infrastruktura (opatření místního významu bude prováděno v 6, 
nikoliv ve 4 obcích) 

Akceptováno, zapracováno. 

206 ODSH, KÚJK 25.3.2013 Návrh na formální úpravy textu v rámci opatření 2.1. a 2.2. Akceptováno, zapracováno. 

207 ODSH, KÚJK 25.3.2013 

Návrh na odstranění následujících indikátorů u části „Další možné 
indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření“, které se 
dublují s hlavními indikátory: 
- Počet vybudovaných center a uzlů kombinovaných forem 

dopravy a logistiky (počet, zdroj: KÚJK) 
- Počet říčních km toku Vltavy v rámci záměru splavnění Vltavy 

pro účely rekreační plavby (km, zdroj: ŘVC)  
- Počet cestujících přepravených veřejnou dopravou, městskou 

hromadnou dopravou a železniční dopravou (počet obyvatel, 
zdroj: Jihočeský kraj, SŽDC) 

- Počet dopravních nehod na území regionu (počet, zdroj: 
ČSÚ, Policie ČR 

Akceptováno, zapracováno. 

208 ODSH, KÚJK 25.3.2013 
Návrh na aktualizaci údajů týkajících se zavádění IDS v rámci 
kraje (pilotní projekt na Jindřichohradecku, následně 
Českobudějovicko a další lokality v regionu) 

Akceptováno, zapracováno. 

209 ČSÚ 26.3.2013 

Návrh na odstranění následujících indikátorů u části „Další možné 
indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření“, které se 
dublují s hlavními indikátory: 
- Vývoz z regionu celkem v běžných cenách (mil. Kč, zdroj: 

ČSÚ) 
- Objem nových investic pocházejících ze zahraničního 

kapitálu či kapitálu z jiných regionů ČR (mil. Kč, zdroj: ČSÚ) 

Akceptováno, zapracováno. 

210 ČSÚ 26.3.2013 

Návrh na odstranění následujících indikátorů u části „Další možné 
indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření“, které se 
dublují s hlavními indikátory: 
- Objem vývozu high-tech zboží z regionu (mil. Kč, zdroj: ČSÚ) 
- Hrubá přidaná hodnota vytvořená v sofistikovaných oborech 

(mil. Kč, zdroje: ČSÚ) 
- Podíl odvětví cestovního ruchu na HDP (%, zdroj: ČSÚ) – 

není sledováno v regionální úrovni 

Akceptováno, zapracováno. 

211 ČSÚ 26.3.2013 
Upřesnění týkající se zdrojů dat u vybraných indikátorů úrovně 
„Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného 
opatření“ 

Akceptováno, upraveno. 
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212 Hotel Zvon 26.3.2013 

Návrh na doplnění aktivity "Podpora zvyšování kvality služeb 
cestovního ruchu pomocí certifikace v oblasti kvality 
gastronomických či ubytovacích služeb ..." o upřesnění - Oficiální 
jednotná klasifikace ubytovacích zařízení Asociace hotelů a 
restaurací ČR apod. 

Akceptováno, upraveno – nové znění aktivity: „Podpora 
zvyšování kvality služeb cestovního ruchu pomocí certifikace 
služeb v oblasti ubytování, gastronomie, digitalizace služeb 
cestovního ruchu apod. (zejména podpora uplatňování 
certifikací uznávaných na evropské a národní úrovni - např. 
Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení Asociace 
hotelů a restaurací ČR – HOTELSTARS.EU apod.)“ 

213 Hotel Zvon 26.3.2013 
Návrh na doplnění aktivity „podpora inovativních a moderních 
pojetí lázeňských a wellness produktů“ 

Akceptováno, zapracováno - nové znění aktivity: „Podpora 
inovativních a moderních pojetí lázeňských a wellness 
produktů (např. zapojení alternativních metod relaxace a léčby, 
nabídka pobytů zahrnujících hlubokou regeneraci celé osoby a 
osobnosti, využití místní gastronomie apod.)“ 

214 Hotel Zvon 26.3.2013 
Návrh na doplnění nového indikátoru v rámci Opatření 5.1: 
RevPAR (Revenue per Available Room, tj. výnos na disponibilní 
pokoj). 

Akceptováno, zapracováno mezi „Další možné indikátory pro 
sledování naplněnosti daného opatření“ 

215 OINF, KÚJK 27.3.2013 Bez připomínek. - 

216 
Krajské ředitelství 
policie Jihočeského 
kraje 

27.3.2013 Bez připomínek. - 

217 SPOV JčK 27.3.2013 Bez připomínek. - 

218 VŠTE 27.3.2013 
Návrh na doplnění VŠTE do části 3.1 Vybrané faktory 
spoluutvářející image regionu, str. 14. 

Akceptováno, doplněno do příslušné části textu. 

219 VŠTE 27.3.2013 
Návrh na doplnění v rámci Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj 
výzkumu, vědy a inovací: „což lze dokumentovat vznikem a 
profesním zaměřením VŠTE v Českých Budějovicích“ 

Neakceptováno – VŠTE ve zmíněné pasáži již zmíněna. 

220 VŠTE 27.3.2013 
Návrh na doplnění věty o činnosti VŠTE v rámci Opatření 1.2 
Podmínky pro rozvoj výzkumu, vědy a inovací 

Akceptováno, doplněno ve zkrácené podobě do příslušné části 
textu Opatření 1.2. 

221 VŠTE 27.3.2013 
Návrh na doplnění věty o studentských podnikatelských firmách 
při VŠTE v rámci Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj výzkumu, 
vědy a inovací 

Akceptováno, doplněno v upravené podobě do aktivit v rámci 
Opatření 1.2.  Nové znění aktivity: „- Podpora vytváření 
inovačních struktur v ose spolupráce vysokoškolské a 
vědeckovýzkumné instituce + firmy + regionální a obecní 
samospráva - triple helix (např. vytváření studentských 
podnikatelských firem, které v přímé návaznosti na Projektové 
a inovační centrum VŠTE a vybrané podniky Jihočeského kraje 
budou rozvíjet jak podnikatelskou činnost, tak i následný 
aplikovaný výzkum)“ 
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222 VŠTE 27.3.2013 

Návrh na doplnění v rámci Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a 
celoživotní učení: „při VŠTE jsou v souladu s požadavky vedení 
Jihočeského kraje a podnikatelské sféry přednostně rozvíjeny 
technické obory (Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, 
Stavební management, Konstrukce staveb), připravuje se 
magisterské studium v oboru logistiky. V rámci rozvoje 
technických oborů jsou uzavírány dvoustranné dohody o 
spolupráci mezi VŠTE a předními podniky Jihočeského regionu za 
účelem zabezpečení oboustranného transferu nových poznatků 
mezi školou a podnikovou sférou. Přepokládá se i přímé zapojení 
předních manažerských osobností podnikové sféry regionu do 
pedagogického procesu VŠTE. Příkladem probíhající spolupráce 
jsou tyto podniky (MOTOR JIKOV Group a.s., JIHOSTROJ 
Velešín a.s., ČSAD Jihotrans a.s, SWIETELSKY stavební s.r.o.) 

Akceptováno, doplněno ve zkrácené podobě do příslušné části 
textu Opatření 1.3. 

223 VŠTE 27.3.2013 

Návrh na doplnění v rámci Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a 
celoživotní učení: „VŠTE je orientována především na aplikovaný 
výzkum vycházející z potřeb uživatelské praxe Jihočeského 
regionu, v menší míře začíná rozvíjet i základní výzkum v oblasti 
strojírenství, dopravy a logistiky a stavebnictví. 

Akceptováno, avšak doplněno v upravené podobě do aktivit 
v rámci Opatření 1.2. 

224 VŠTE 27.3.2013 

Návrh na doplnění / rozšíření stávající aktivity „Zvyšování kvality a 
rozšiřování výzkumných a vzdělávacích kapacit vysokých škol 
provádějících výzkum, vývoj a inovace“ v rámci Opatření 1.3 
Terciární vzdělávání a celoživotní učení  

Akceptováno, doplněno ve zkrácené podobě do příslušné části 
textu Opatření 1.3. 

225 VŠTE 27.3.2013 

Návrh na doplnění / rozšíření stávající aktivity „Podpora rozvoje 
spolupráce vysokých a vyšších odborných škol s podnikatelským 
sektorem – možnost společného ovlivnění profilace absolventů 
směrem k požadavkům trhu práce, rozvoj praktické výuky“ v rámci 
Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení o příklad 
„ustavení Profesní rady a založení Technického a vzdělávacího 
konsorcia při VŠTE“ 

Akceptováno, doplněno ve zkrácené podobě do příslušné části 
textu Opatření 1.3. 

226 VŠTE 27.3.2013 
Návrh na doplnění příkladu v rámci aktivit u Opatření 3.1 Kvalitní a 
dostupné veřejné služby (projekt „VŠTE bez bariér“). 

Neakceptováno. Nad rozlišovací schopnost dokumentu PRK. 

227 JAIP 28.3.2013 
Návrh na dílčí formulační úpravy textů v části „9.1 Způsob 
realizace cílů a opatření PRK“ 

Akceptováno, zapracováno do příslušných částí dokumentu. 

228 JAIP 28.3.2013 
Návrh na změny u indikátorů PRK: odstranění indikátoru „Tvorba 
hrubého fixního kapitálu v regionu“ (důvod: mohou se vyskytovat 
výkyvy způsobené většími investicemi (např. do infrastruktury)) 

Neakceptováno. Indikátor ponechán mezi „dalšími možnými 
indikátory“ ukazatel patří mezi významné indikátory sledování 
vývoje ekonomiky, který se zpravidla vyvíjí v souladu 
s hospodářským cyklem (proto reaguje nutné i na vývoj 
investic). 

229 JAIP 28.3.2013   
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230 JAIP 28.3.2013 
Návrh na změny u indikátorů PRK: přesun indikátoru „Počet 
revitalizovaných a nově / znovu využitých opuštěných objektů a 
areálů – brownfields“ mezi hlavní indikátory 

Akceptováno, zapracováno. 

231 JAIP 28.3.2013 
Návrh na rozšíření hlavního indikátoru Výdaje na VaV celkem o 
podíl výdajů podnikatelského sektoru. 

Akceptováno, zapracováno. 

232 JAIP 28.3.2013 

Dotaz k indikátoru „Počet a kapacita studijních oborů vznikajících / 
modifikovaných v reakci na spolupráci v rámci triple helix  / v 
reakci na vývoj požadavků na trhu práce“ - Jak se bude 
posuzovat, zda to je v reakci na spolupráci…? Měl by být triple 
helix pouze v rámci regionu? 

- Bude to možné prokázat konkrétně vzniklými obory (např.  
- Aktuálně probíhajícím vznikem technických oborů „Měřící 

a výpočetní technika“, „Aplikovaná informatika“ či 
připravovaných oborů „Strojírenská výroba“ a 
„Mechatronika“ ve spolupráci Jihočeské univerzity s ČVUT 
Praha a firmou Robert Bosch, spol. s.r.o. - České 
Budějovice nebo rozvojem technických oborů při VŠTE - 
Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Stavební 
management, Konstrukce staveb ve spolupráci 
s jihočeskými podniky) 

- Spolupráce na úrovni triple helix samozřejmě může 
přesahovat regionální rozměr (v PRK není tvrzeno, že by 
měla být pouze v regionu) 

233 JAIP 28.3.2013 
Návrh na přesun indikátoru „Počet společných projektů v rámci 
triple helix“ mezi hlavní indikátory. 

Akceptováno, zapracováno. 

234 JAIP 28.3.2013 

Návrh na odstranění indikátoru „Míra zaměstnanosti osob ve věku 
20-64 let“ v rámci Opatření 1.4 Optimalizace trhu práce (důvod: 
nárůst závisí spíše na demografické struktuře než na realizaci 
opatření, navíc zaměstnanost se v čase příliš nemění) 

Neakceptováno. Jedná se o indikátor stanovený Strategií 
Evropa 2020 a Národním program reforem. 

235 JAIP 28.3.2013 

Návrh na odstranění indikátoru „Podíl obyvatel kraje ve věku 15 a 
více let se základním vzděláním nebo bez vzdělání“ a naopak 
přesun indikátoru „Míra účasti žáků a studentů na praktické výuce 
ve firmách“ mezi hlavní indikátory. 

Akceptováno, zapracováno. 

236 JAIP 28.3.2013 
Dotaz k indikátoru „Počet uzavřených a naplňovaných sektorových 
dohod“ – zda jsou jím myšleny dohody s odbory? 

Jedná se o Sektorové dohody na trhu práce (cílem takové 
dohody je ovlivnění rozvoje lidských zdrojů v ČR 
prostřednictvím koordinovaných aktivit na trhu práce). V 
Jihočeském kraji je uzavřena např. Sektorová dohoda pro obor 
strojírenství (k jejím cílům patří: podpora počátečního i dalšího 
vzdělávání a podpora spolupráce vzdělavatelů a 
zaměstnavatelů). Hlavní a průběžnou aktivitou realizačního 
týmu sektorové dohody je propagace technického vzdělávání, 
ve spolupráci se zaměstnavateli a vzdělavateli jsou realizovány 
exkurze, dny otevřených dveří a soutěže pro studenty. 

237 JAIP 28.3.2013 
Návrh na doplnění indikátoru „Produktivita práce“ mezi hlavní 
indikátory 

Akceptováno, zapracováno. 
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238 JAIP 28.3.2013 
Návrh na přesun indikátoru „Hektarové výnosy plodin (t / ha), 
hodnoty produkce ryb a rybích produktů“ mezi hlavní indikátory 
(důvod: výstižněji charakterizuje vývoj zemědělství). 

Neakceptováno. Již dříve přeřazeno mezi „další doporučené 
indikátory“ z důvodu naopak nízké vypovídají hodnoty o vývoji 
(např. možnost ovlivnění počasím). 

239 JAIP 28.3.2013 

Návrh na přesun indikátoru „Počet km vybudovaných / 
modernizovaných / zkapacitněních dopravních komunikací 
nadregionálního významu na území Jihočeského kraje“ mezi 
hlavní indikátory. 

Akceptováno, zapracováno. 

240 JAIP 28.3.2013 
Doplnění zkratky Šumavských elektrických drah do seznamu 
zkratek. 

Akceptováno, zapracováno. 

241 JAIP 28.3.2013 
Návrh na úpravu hl. indikátoru „Počet lůžek v nemocnicích“ – 
převod na indikátor „Počet lůžek na 10 000 obyvatel“. 

Akceptováno, zapracováno. 

242 JAIP 28.3.2013 
Návrh na odstranění indikátoru „Počet obyvatel na 1 lékaře“ 
(důvod: již zahrnuto v inverzním indikátoru „Lékaři na 1 000 
obyvatel“). 

Akceptováno, zapracováno. 

243 JAIP 28.3.2013 
Návrh na odstranění indikátoru „Počet vybudovaných datových 
skladů“ (důvod: již zahrnuto v hlavním indikátoru „Vybudovaný 
datový sklad Jihočeského kraje). 

Akceptováno, zapracováno. 

244 JAIP 28.3.2013 Doplnění Místní agendy 21 do seznamu zkratek Akceptováno, zapracováno. 

245 JAIP 28.3.2013 
Doplnění pojmu „Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší – 
REZZO“ do seznamu zkratek 

Akceptováno, zapracováno. 

246 JAIP 28.3.2013 

Návrh na odstranění indikátoru „Počet odstraněných starých 
ekologických zátěží“ (důvod: již zahrnuto v rámci hlavního 
indikátoru „Počet starých ekologických zátěží a kontaminovaných 
ploch na území kraje“) 

Akceptováno, zapracováno. 

247 JAIP 28.3.2013 

Návrh na odstranění indikátoru „Objem finančních zdrojů 
vložených do protipovodňových opatření za rok“ (důvod: již 
zahrnuto v rámci hlavního indikátoru „Investice do 
protipovodňových opatření“) 

Akceptováno, zapracováno. 

248 JAIP 28.3.2013 

Komentář k indikátorům v rámci Opatření 5.2 Služby, produkty a 
lidské zdroje v cestovním ruchu - Zde uvedené hlavní indikátory 
sledují statistiky návštěvnosti a ne propagaci turistické nabídky 
kraje, jak je uvedeno v záhlaví. Vhodnější jsou některé vedlejší 
indikátory, nebo změna textu v záhlaví. 

Komentář: Obsahem Opatření 5.2 není pouze rozměr 
propagace, ale především rozměr zvyšování kvality, která 
přinese vyšší ekonomickou výtěžnost. Výše útraty, délka 
pobytu či počet návštěvníků jsou pak ukazatele, které 
vypovídají zprostředkovaně o kvalitě služeb (lze logicky 
očekávat, že kvalitnější služby znamenají zpravidla vyšší 
útratu). 

249 Ledax a.s. 28.3.2013 
Návrh na doplnění indikátoru „Počet projektů zaměřených na 
realizaci opatření pro zajištění bezbariérovosti veřejné dopravy“ do 
Oblasti podpory 2.1 

Akceptováno, zapracováno. 
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250 Ledax a.s. 28.3.2013 
Návrh na doplnění indikátoru „Počet projektů zaměřených na 
realizaci opatření pro zajištění bezbariérových přístupů do úřadů, 
škol, zařízení apod.“ do Oblasti podpory 3.1 

Akceptováno, zapracováno. 

251 Ledax a.s. 28.3.2013 

Návrh na doplnění indikátoru „Počet projektů zaměřených na 
realizaci opatření pro zajištění bezbariérových přístupů zařízení 
pro cestovní ruch – např. ubytovacích zařízení“ do Oblasti 
podpory 5.1. 

Akceptováno, zapracováno. 

252 OEZI, KÚJK 28.3.2013 
Str. 60 – návrh na odstranění spojení „společně se zapojením 
Kraje Vysočina“ u tématu rozvoje „organizované formy“ 
přeshraniční spolupráce. 

Akceptováno, zapracováno. 

253 OEZI, KÚJK 28.3.2013 
Str 60 – úprava výčtu regionů tvořících území Evropského regionu 
Dunaj - Vltava (ERDV). 

Akceptováno, zapracováno. 

254 OEZI, KÚJK 28.3.2013 Návrh na zobecnění aktivit uvádějících konkrétní cyklistické trasy. 
Akceptováno, zapracováno. Aktivity zobecněny a sloučeny do 
jedné aktivity. 

255 OEZI, KÚJK 28.3.2013 

Návrh na zobecnění aktivity „Podpora změny klasifikací 
z přechodů na turistických stezkách na silniční hraniční přechod“ 
(důvod: hrozí zde reálné nebezpečí opomenutí některých 
skutečností, případně jejich neaktuálnost). 

Akceptováno, zapracováno. Nové znění aktivity: Podpora 
změny klasifikací z přechodů na turistických stezkách na 
silniční hraniční přechody u příslušných hraničních přechodů 
(bez původního výčtu přechodů). 

256 OEZI, KÚJK 28.3.2013 

Doplnění slova „cyklostezky“ u aktivity „Podpora vybudování a 
vyznačení Waldkirchen ad Thaya – Fratres – Slavonice na náspu 
zrušené železniční trati, v návaznosti na pokračující železnice 
Waldkirchen – Schwarzenau a Slavonice – Dačice – Telč – 
Kostelec u Jihlavy“ 

Akceptováno, zapracováno. 

257 OEZI, KÚJK 28.3.2013 

Doplnění informací o plánu společných protipovodňových opatření 
na řece Lužnici – v rámci aktivit u Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce 
a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na 
rozvoj venkova 

Akceptováno, zapracováno do uvedeného opatření. 

258 OEZI, KÚJK 28.3.2013 
Návrh na doplnění podpory hipostezek v příhraniční oblasti do 
Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro územně 
vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj venkova 

Akceptováno, zapracováno do uvedeného opatření. 

259 OEZI, KÚJK 28.3.2013 
Návrh na dílčí úpravy vymezení rolí RK a ZK v části věnované 
implementaci PRK 

Akceptováno, zapracováno. 

260 OEZI, KÚJK 28.3.2013 
Návrh na doplnění věcné příslušnosti OEZI k opatření 3.4 v rámci 
tabulky „Doplnění věcné příslušnosti OEZI k opatření 3.4“ 

Akceptováno, zapracováno. 

261 OEZI, KÚJK 28.3.2013 Návrh na zkrácení pasáže uvozující tabulku indikátorů PRK 

Neakceptováno, uvedený text týkající se důvodů, proč není 
možné přesně stanovit cílové hodnoty PRK, je nutný pro 
pochopení systému indikátorů. Poznámka: PRK 2007 – 2013 
indikátory neobsahoval. 
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262 OEZI, KÚJK 28.3.2013 
Návrh na změnu názvu tabulky s indikátory PRK na „Přehled 
indikátorů rozvoje Jihočeského kraje“ 

Akceptováno, zapracováno. 

263 OEZI, KÚJK 28.3.2013 
Návrh na dílčí úpravy textu v rámci Opatření „Informace a publicita 
Programu rozvoje kraje“ – přehled nástrojů publicity PRK. 

Akceptováno, zapracováno. 

264 OEZI, KÚJK 28.3.2013 
Str. 108 – tabulka 8 - tato tabulka bude neaktuální ještě před 
schválením dokumentu – návrh na nahrazení tabulky textovým 
popisem výdajů. 

Neakceptováno. Tabulka zobrazuje aktuální stav k době 
zpracování dokumentu – do zápatí a nadpisu tabulky doplněna 
informace o platnosti uvedených dat. 

265 OEZI, KÚJK 28.3.2013 

Programy přeshraniční spolupráce na roky 2014 – 2020 budou 
v budoucnu tematicky koncentrovány. Jihočeský kraj si již stanovil 
své prioritní oblasti pro přeshraniční spolupráci. Nemělo by být 
toto zaměření obsaženo v PRK? 

Bylo doplněno. 

266 
ZČHB Forest - CEGV 
Cassiopeia 

2.4.2013 

Návrh na doplnění Odboru životního prostředí, zemědělství a 
lesnictví do tabulky s indikativním rozdělením věcné příslušnosti 
odborů KÚJK k jednotlivým opatřením v rámci všech pěti 
prioritních os PRK 2014 – 2020 – do Opatření 5.2 a Opatření 5.3. 
(důvod: Cestovní ruch i s tím spojené lázeňství se dotýká 
životního prostředí, především odpadového hospodářství, 
hospodaření s vodou, přímá ochrana přírody). 

Akceptováno, zapracováno. 

267 
ZČHB Forest - CEGV 
Cassiopeia 

2.4.2013 

Návrh na doplnění NNO do části, kde jsou vymezeny skupiny 
subjektů, od kterých budou sbírány náměty pro ID PRK (v rovině 
obecnější sportovní, sociální, ekologické a volnočasové 
neziskovky nebo o zastřešující jako je Krasec, Radambuk atd.) 

Akceptováno, zapracováno. Nové znění této části: Neziskový 
sektor (sportovní, sociální, ekologické a volnočasové NNO 
nebo jejich zastřešující organizace - Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského kraje, Krasec, Radabuk 
apod.) 

268 
ZČHB Forest - CEGV 
Cassiopeia 

2.4.2013 

Námitka na snižování částky podpory do oblasti ochrany životního 
prostředí – nesnižovat finanční částku v této oblasti. Již současný 
stav je nedostačující a klesající částky jen zapříčiní snížení kvality 
ochrany životního prostředí a přinesou v budoucnu zvýšené 
náklady v této oblasti. Rozvoj cestovního ruchu a dalších oblastí 
veřejného života přináší zvýšené náklady na kvalitu ochrany 
životního prostředí. 

Nezapracováno. Data vychází ze střednědobého rozpočtového 
výhledu kraje, který zpracovatel nemůže ovlivnit. 

269 RERA a.s. 3.4.2013 

Návrh na doplnění aktivity v rámci Opatření 1.2 Podmínky pro 
rozvoj vědy, výzkumu a inovací: „Podpora inovací výrobků a 
služeb v sociální sféře jako impulz pro další rozvoj současného 
potenciálu Jihočeského kraje a spolupráce existujících institucí. 
Využití moderních technologií v péči o seniory, zdravotně 
postižené, či využití technologií v prodloužení 
samostatného/nezávislého života seniorů.“ 

Akceptováno, zapracováno do aktivit uvedeného opatření. 
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270 RERA a.s. 3.4.2013 

Návrh na doplnění aktivity v rámci Opatření 1.1 Prostředí pro 
rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti podnikání: „Podpora 
designu a snaha o implementaci designu do výrobního procesu 
jakéhokoli výrobku či služby jako významného zdroje 
konkurenceschopnosti“ 

Akceptováno, zapracováno do aktivit uvedeného opatření. 

271 
Jihočeská centrála 
cestovního ruchu 

3.4.2013 
Do části 8.3.2. Partneři zapojení do strategie naplňování cílů 
daného opatření (Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu) – doplnit JCCR 

Akceptováno, zapracováno. 

272 RAK Jihočeského kraje 3.4.2013 
Návrh na úpravu názvu Opatření 1.5 (doplnění zpracování a 
odbytu) 

Akceptováno, upraveno. Nový název Opatření 1.5: „Rozvoj a 
diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a podpora 
zpracování a odbytu místní produkce, zejména ve venkovských 
oblastech“. 

273 RAK Jihočeského kraje 3.4.2013 
Návrh na úpravu dílčího cíle Opatření 1.5 (doplnění zpracování a 
odbytu) 

Akceptováno, upraveno. Nové znění cíle Opatření 1.5: Cílem 
opatření je zvýšení konkurenceschopnosti jihočeského 
zemědělství, lesnictví a rybářství v jejich produkčních i 
mimoprodukčních funkcí – mimo jiné prostřednictvím 
diverzifikace činností a podporou zpracování a odbytu kvalitní 
místní jihočeské produkce. 

274 RAK Jihočeského kraje 3.4.2013 Návrh na dílčí úpravy textů v rámci Opatření 1.5. 

Akceptováno, zapracováno do příslušných částí Opatření 1.5 
Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a 
podpora zpracování a odbytu místní produkce, zejména ve 
venkovských oblastech. 

275 RAK Jihočeského kraje 3.4.2013 

Návrh na zařazení nové aktivity v rámci Opatření 1.5 (Podpora 
živočišné výroby, která by měla být nosným odvětvím jihočeského 
zemědělství (z hlediska přírodních podmínek a sociálně 
ekonomických a ekologických dopadů) 

Akceptováno. Aktivita zapracována do Opatření 1.5. 

276 RAK Jihočeského kraje 3.4.2013 Návrh na dílčí úpravy formulací u aktivit v rámci Opatření 1.5. 

Akceptováno, zapracováno do příslušných Aktivit v rámci 
Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a 
rybářství a podpora zpracování a odbytu místní produkce, 
zejména ve venkovských oblastech. 

277 RAK Jihočeského kraje 3.4.2013 

Návrh na odstranění aktivity „Realizace protierozních opatření při 
hospodaření (vhodná struktura plodin apod.)“. Podstata této 
aktivity je již obsažena v rámci jiné aktivity (Podpora opatření 
zamezujících znehodnocování zemědělské půdy) 

Akceptováno, aktivita odstraněna. 

278 RAK Jihočeského kraje 3.4.2013 
Návrh na zařazení nové aktivity v rámci Opatření 1.5 (Podpora 
regionálních výstav hospodářských zvířat apod.) 

Akceptováno. Aktivita zapracována do Opatření 1.5. 



Vypořádání došlých připomínek k podkladovým materiálům pro návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020 

 
Strana 35 

 

 
Připomínky podané v rámci zjišťovacího řízení SEA 
 

1 Sdružení Calla 7.5.2012 

Nesoulad ve struktuře priorit / rozvojových oblastí 
v Socioekonomickém profilu a v Oznámení o koncepci 
PRK 2014 – 2020 (podle přílohy č. 7 zákona c. 100/2001 
Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Nezapracováno. 
Struktura používaná v Socioekonomickém profilu (připomínkovaná 
verze) není strukturou prioritních oblastí vlastního PRK – 
v Socioekonomickém profilu je členění použito pro oddělení ucelených 
témat, nikoliv pro vyjádření rozvojové / prioritní oblasti. V hodnocení 
koncepce PRK 2014-2020 (podle přílohy č.9 zákona č. 100/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů) je použito dělení dle vlastní koncepce PRK 
2014-2020.  

2 Sdružení Calla 7.5.2012 

Je-li v Oznámení uvedeno „zvyšování se množství 
mobilních zdrojů znečištění ovzduší“ nebo „nadměrná 
fragmentace krajiny především liniovými dopravními 
stavbami“, nebude středobodem PRK stavba dálnic a 
silnic různých tříd, ale hledání alternativních řešení 
mobility. 

Zapracováno částečně. 
Jak budování či rekonstrukce silničních komunikací (potřebných pro 
globální rozvoj regionu) tak rozvoj alternativních forem dopravy 
(zejména cyklodoprava) jsou integrální součástí PRK 2007-2013 i PRK 
pro nové období 2014 – 2020. 

3 Sdružení Calla 7.5.2012 

Je-li v Oznámení uvedeno „nadměrný rozvoj turistického 
ruchu v oblastech cenných pro ochranu přírody a krajiny“, 
nebude v PRK navrhována podpora výstavby další 
infrastruktury  pro cestovní ruch v NPŠ či dalších přírodně 
cenných oblastech. 

Zapracováno. 
PRK 2014 – 2020 ve své návrhové části navrhuje opatření, která jsou 
v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje Jihočeského 
kraje. 

4 Sdružení Calla 7.5.2012 
PRK by měl být zpracován ve variantách dle vlivu na 
životní prostředí a dle vlivu na veřejné rozpočty. 

Zapracováno částečně. 
PRK není obvykle zpracováván ve variantním pojetí. Mělo by se jednat 
o konsenzuální představu o rozvoji regionu, a to vzhledem k obecnému 
zaměření PRK a jeho tematickém rozsahu, především o rozvoj regionu 
v obecné rovině. PRK naznačuje cesty pro zlepšení či optimalizaci 
stavu ve všech důležitých rozvojových oblastech, přičemž právě svou 
obecnou úrovní umožňuje pro implementaci konkrétních opatření 
uvažování dílčích variant. 

5 Sdružení Calla 7.5.2012 Doporučení jiného strukturování a názvů prioritních os. Zapracováno. 

6 Sdružení Calla 7.5.2012 
Měla by být použita nejnovější dostupná data v oblasti 
životního prostředí  - viz C.3.1 

Údaje uvedené v kapitole C.3. byly aktualizovány. 

7 Sdružení Calla 7.5.2012 
Nevíme, zda je pro hodnocení koncepce důležité provést 
výčet druhů flory a fauny – viz C.3.5 – a očekáváme, že i 
další kapitoly budou takto obsažné. 

V hodnocení koncepce byla podrobnost jednotlivých kapitol 
sjednocena. 

8 Sdružení Calla 7.5.2012 
Doporučujeme zmínku o památkových rezervacích a 
UNESCO přeřadit do kapitoly C.3.6. 

Akceptováno. 
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9 Sdružení Calla 7.5.2012 
V části C.3.2 postrádáme konkrétnější popis stavu kvality 
povrchových vod a dále trend stavu podzemních zásob 
pitné vody i ve vztahu k rostoucímu čerpání. 

Je doplněno. 

10 Sdružení Calla 7.5.2012 
V části C.3.4 Horninové prostředí by měla být zmínka o 
jaderném úložišti vyhořelého jaderného paliva 

Kapitola C.3 je věnována popisu stavu životního prostředí 
v Jihočeském kraji. Informace o úložišti vyhořelého jaderného paliva je 
uvedena v kapitole 4. hodnocení SEA Programu rozvoje kraje 2014-
2020. 

11 Sdružení Calla 7.5.2012 
Očekáváme, že bude popsán a hodnocen i vliv koncepce 
na klima 

Zhodnocení vlivu PRK na klima je v hodnocení SEA provedeno. 

12 Sdružení Calla 7.5.2012 
Postrádáme výsledky sledování a rozbor vlivů koncepce, 
který ze zákona zajišťuje předkladatel. 

V hodnocení SEA je zpracováno. 

13 Sdružení Calla 7.5.2012 
Mělo by být zohledněno, jak jsou v praxi naplňovány 
připomínky MŽP ve stanovisku SEA k PRK 2007-2013, 
které bylo vydáno 12.3.2008. 

V hodnocení SEA je zpracováno. 

14 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 

Vyhodnocení koncepce by se mělo zaměřit na rizika 
plynoucí z koncepce na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti, na snížení fragmentace krajiny, zachování 
nebo zlepšení funkcí ÚSES, na respektování cílů a 
poslání ZCHÚ a na rizika možných konfliktů při realizaci 
plánů péče o ZCHÚ. 

Vlivy koncepce na zmíněné problematiky jsou v hodnocení SEA 
vyhodnoceny.   

15 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 
PRK by měl být zpracován ve variantách pro dosažení 
cílů koncepce, zejména v oblastech stávajících problémů 
přetrvávajících v životním prostředí. 

Zapracováno částečně. 
Viz vyjádření výše. 

16 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 

Správa spatřuje riziko v prioritě 2: „Rozvoj a modernizace 
základní dopravní infrastruktury“ – tyto záměry na území 
EVL mohou zasáhnout do přírodních i prioritních biotopů a 
druhů. 

Zohledněno. 
Jedná se o problematiku, jejíž působnost časově náleží do období 
realizační fáze PRK. Zájmy ochrany přírody bude nezbytné zajistit při 
realizaci konkrétních projektů v příslušných správních řízeních (územní 
řízení, stavební řízení), případně v procesech EIA.  

17 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 
Správa spatřuje riziko v prioritě 2: „Rozvoj energetických 
sítí“ – zejména zásahy do krajiny v EVL a PO rozvojem 
sítí, popř. tranzitem energovodů napříč EVL. 

Zohledněno. 
Viz předešlá připomínka. 

18 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 
Správa spatřuje riziko v prioritě 2: „Ochrana a zlepšování 
životního prostředí“ – zásahy do EVL a PO, záměry 
protipovodňových opatření. 

Zohledněno. 
Viz předešlá připomínka 
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19 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 

Není jasná pozice „Řešení problematiky NP a CHKO 
Šumava“ jako součást koncepce na krajské úrovni, pokud 
takto nejsou řešena jiná velkoplošná CHÚ (Blanský les, 
Třeboňsko). Všechna tato území mají národní statut a 
PRK by se jimi měl zabývat jen v omezené míře. 

Akceptováno. 
Problematika dalšího rozvoje území NP a CHKO Šumava je řešena 
v rámci PRK standardním způsobem. Téma je tedy společně na stejné 
úrovni jako ostatní velkoplošná ZCHÚ. Je pouze zdůrazněn význam 
tohoto území (jak z hlediska jeho rozvojových možností a limitů, tak 
z hlediska potřeby zvýšené ochrany v tomto území, a to průřezově 
v rámci většiny opatření PRK s důrazem zejména na opatření 4.1). 

20 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 

Správa spatřuje riziko v prioritě 5: „podpora cestovního 
ruchu ohrožujícího předměty ochrany EVL a PO“ – 
upozorňujeme na nutnost respektování všech 
stanovených ochranných režimů a žádáme zpracování 
hodnocení vlivů koncepce na ŽP. 

Vzato na vědomí.  
Respektování ochranných režimů vyplývá z platné legislativy. 

21 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 
Správa vznáší požadavek: zachování předmětů ochrany 
v příznivém stavu u EVL a PO i na úkor rozvojových snah 
koncepce 

Zapracováno částečně. 
Aktivity navržené v PRK nejsou, až na výjimky, územně lokalizovány. 
Není proto zřejmé, které aktivity se budou dotýkat PO či EVL. 
Zachování předmětů ochrany v příznivém stavu při realizaci 
konkrétních projektů bude nezbytné zajistit v příslušných správních 
řízeních (územní řízení, stavební řízení), případně v procesech EIA. 
Vyhodnocení vlivů koncepce PRK na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti je součásti hodnocení SEA. 

22 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 
Správa vznáší požadavek: minimalizovat fragmentaci 
území s podporou propojenosti ÚSES a hlavních 
migračních koridorů živočichů. 

Akceptováno. 
Naplnění požadavku je zajištěno v prioritní ose 4 Environmentální 
udržitelnost  a soudržnost regionu v opatření 4.2.Prevence rizik, 
konkrétně v aktivitě: 

Podpora opatření na realizaci aktivit posilujících ekologické funkce 
krajiny a snižujících fragmentaci krajiny, rozvoj mimoprodukčních funkcí 
krajiny a šetrného a přírodě blízkého hospodaření v krajině a podpora 
opatření ke zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny 
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23 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 
Správa vznáší požadavek: respektování předmětů 
ochrany a cílů stanovených plány péče o jednotlivá území 
ZCHÚ 

Akceptováno.  
Aktivity navržené v PRK nejsou, až na výjimky, územně lokalizovány. 
Není proto zřejmé, které aktivity budou realizovány na území 
velkoplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ). Soulad konkrétních 
projektů s plány péče dotčených ZCHÚ bude nezbytné zajistit 
v příslušných správních řízeních (územní řízení, stavební řízení), 
případně v procesech EIA. Projekty realizované v rámci PRK musí 
respektovat plány péče ZCHÚ. Tato skutečnost vyplývá ze zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Naplnění požadavku je také zajištěno v prioritní ose 4 Environmentální 
udržitelnost  a soudržnost regionu v opatření 4.1.Péče o přírodu a 
krajinu a jejich šetrné využití, konkrétně v aktivitě: 
Zajištění odpovídající ochrany a managementu ZCHÚ 

24 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 

Koncepce by měla obsahovat program směřující 
k podpoře heterogenity území podporou cílů a poslání 
ZCHÚ a podporou rozvojových aktivit zejména v jejich 
zázemí tak, aby bylo možné negativní důsledky 
rozvojových aktivit na tato území snížit na nejvyšší 
možnou míru. Tento požadavek nevylučuje využití území 
NP Šumava k výchovným a rekreačním účelům v souladu 
s posláním NP. 

Viz předešlá připomínka 

25 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 
Koncepce by měla stanovit detailněji cíle a způsoby 
řešení jednotlivých identifikovaných problémů v rámci 
SWOT 

Zapracováno 
V předkládaném hodnocení SEA je také provedeno vyhodnocení 
SWOT analýzy. 

26 
Správa CHKO a NP 
Šumava 

7.5.2012 

Vyhodnocení by se mělo zabývat zjištěním propojenosti 
ekosystémů, vyhodnocením kumulativnosti vlivů na 
předměty ochrany EVL a PO, v případě oblasti Šumava 
vyhodnocením vlivů na tetřívka obecného, tetřeva hlušce, 
chřástala polního, perlorodku říční, střevlíka 
Menétriesova, popř. mna jiné citlivé druhy. 

Vyhodnocení vlivů koncepce PRK na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti je součásti hodnocení SEA. 

27 
Městský úřad Tábor, 
odbor životního 
prostředí 

24.4.2012 

Doporučujeme, aby se vyhodnocení koncepce zaměřilo i 
na problematiku řešení nesouladu skladebných částí 
ÚSES navrhovaných v ÚPD a generelech ÚSES, které 
byly v minulosti zpracovány. 

Problematice ÚSES jsou v PRK věnovány aktivity:  

Zajištění odpovídající ochrany a managementu ÚSES  

Zajistit efektivní kooperaci při procesu komplexních pozemkových úprav 
včetně zapracování ÚSES všech stupňů 
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28 
Správa CHKO 
Třeboňsko 

26.4.2012 

Požadavek na: Slučitelnost cílů a poslání PRK s posláním 
velkoplošných VZCHÚ, jejich legislativním vymezením, 
s jejich předměty a cíli ochrany (v případě CHKO zejména 
přírodní hodnoty, přirozené funkce krajiny a krajinný ráz), 
s dalšími ochrannými národními i mezinárodními statuty a 
splatnými plány péče CHKO. 

Akceptováno, zapracováno.  
Aktivity navržené v PRK nejsou, až na výjimky, územně lokalizovány. 
Není proto zřejmé, které aktivity budou realizovány na území 
velkoplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ). Soulad konkrétních 
projektů s plány péče dotčených ZCHÚ a  s dalšími ochrannými 
národními i mezinárodními statuty bude nezbytné zajistit v příslušných 
správních řízeních (územní řízení, stavební řízení), případně 
v procesech EIA. Projekty realizované v rámci PRK musí respektovat 
plány péče ZCHÚ. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Naplnění požadavku je také zajištěno v prioritní ose 4 Environmentální 
udržitelnost  a soudržnost regionu v opatření 4.1.Péče o přírodu a 
krajinu a jejich šetrné využití, konkrétně v aktivitách: 
Zajištění odpovídající ochrany a managementu ZCHÚ 
Podpora rozvoje spolupráce mezi regionální a místní samosprávou a 
správami NP a CHKO 

29 
Správa CHKO 
Třeboňsko 

26.4.2012 

Požadavek na ochranu volné krajiny před nevhodnou 
urbanizací (zakládání nových ohnisek osídlení, 
umísťování výrobních a rekreačních komplexů mimo sídla 
a před umísťováním technické infrastruktury, kterou lze 
realizovat mimo VZCHÚ), dále na ochranu před 
fragmentací biotopů a narušením migračně významných 
území. 

Akceptováno, zapracováno.  
Naplnění požadavku je zajištěno v prioritní ose 4 Environmentální 
udržitelnost  a soudržnost regionu v opatření 4.1.Péče o přírodu a 
krajinu a jejich šetrné využití, konkrétně v aktivitě: 
Zachování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteticky vyváženou a 
ekologicky stabilní krajinu na území JČK  

30 
Správa CHKO 
Třeboňsko 

26.4.2012 

Požadavek na odstranění nerovnováhy v těžbě 
štěrkopísků v regionu, kdy území CHKOT je dlouhodobě 
nadbytkovou oblastí a významně zatěžuje životní 
prostředí. 

Akceptováno, zohledněno. 
Naplnění požadavku je zajištěno v prioritní ose 4 Environmentální 
udržitelnost  a soudržnost regionu v opatření 4.1.Péče o přírodu a 
krajinu a jejich šetrné využití, konkrétně v aktivitě  
Zajištění rovnováhy mezi potřebami a těžbou nerostných surovin v 
Jihočeském kraji,zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při 
těžbě nerostných surovin, zajištění odpovídající rekultivace těžeben po 
ukončení těžby, naplňování cílů programu na snižování emisí a 
Programu ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje 
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31 
Správa CHKO 
Třeboňsko 

26.4.2012 

Požadavek na ochranu přírodních říčních niv před 
urbanizací a nevhodným využíváním, preference přírodě 
blízkých protipovodňových opatření s využitím zpomalení 
odtoku a retence vod v přírodních nivách řek, resp. 
zvyšování retenční schopnosti zemědělské krajiny. 

Akceptováno, zapracováno.  
Naplnění požadavku je zajištěno v prioritní ose 4 Environmentální 
udržitelnost  a soudržnost regionu v opatření 4.1.Péče o přírodu a 
krajinu a jejich šetrné využití a v opatření 4.2.Prevence rizik, konkrétně 
v aktivitách: 
Revitalizace či renaturace vodních toků a údolních niv jako 
protipovodňové opatření a zároveň jako krajinotvorný prvek 
Ochrana (revitalizace) přírodních říčních niv před urbanizací a 
nevhodným využíváním, preference přírodě blízkých protipovodňových 
opatření s využitím zpomalení odtoku a retence vod v přírodních nivách 
řek, resp. zvyšování retenční schopnosti zemědělské krajiny (současně 
jde o výrazný prvek v oblasti krajinotvorby) 

32 
Správa CHKO 
Třeboňsko 

26.4.2012 

Požadavek na podporu mimoprodukčních funkcí rybářství, 
postupné snižování intenzity rybničního hospodaření a 
eutrofizace vod (odstranění konfliktů s ochranou přírody, 
snížení stupně mokřadu mezinárodního významu 
Třeboňské rybníky, odstranění konfliktů s rekreační funkcí 
povrchových vod – např. snižování zátěže přehradní 
nádrže Orlík živinami). 

Akceptováno, zohledněno.  
Naplnění požadavku je zajištěno v prioritní ose 1 Konkurenceschopnost 
regionální ekonomiky a trhu práce v opatření 1.5. Rozvoj a diverzifikace 
zemědělství, lesnictví a rybářství a podpora místní produkce, konkrétně 
v aktivitě: 
Zachování a rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků a jejich soustav 
(protipovodňové funkce, krajinotvorné funkce, zvyšování přirozených 
zásob podzemních vod, přírodoochranářské a ekologické funkce, 
sportovní a rekreační, protipožární, dopravní spojení po hrázích ad.) 
 
A dále v prioritní ose 4 Environmentální udržitelnost  a soudržnost 
regionu v opatření 4.1.Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití, 
konkrétně v aktivitě: 
Zachování, případně obnovení přirozeného rázu vodních toků zejména 
ve volné krajině, zlepšování jakosti (čistoty) povrchových vod, 
zlepšování podmínek pro život vodní fauny, vyvážené využívání 
rybníků s ohledem na všechny složky vodního a pobřežního 
ekosystému, podpora trvale udržitelného využívání zdrojů podzemních 
vod 
 
 

33 
Správa CHKO 
Třeboňsko 

26.4.2012 

Požadavek na účinnou ochranu nemovitých kulturních 
památek ve volné krajině včetně zřizování nových 
vesnických památkových zón, krajinných památkových 
zón a ochrany památek rybničního stavitelství na národní, 
popř. mezinárodní úrovni (UNESCO). 

Akceptováno, zohledněno  
Naplnění požadavku je zajištěno v prioritní ose 5 Využití potenciálu 
přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního 
ruchu v opatření 5.1.vyvážený rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
konkrétně v aktivitě: 
Ochrana nemovitých kulturních památek ve volné krajině včetně 
ochrany a případné podpory vyhlašování nových vesnických 
památkových zón, krajinných památkových zón a ochrany památek 
rybničního stavitelství s jejich šetrným využitím pro potřeby rozvoje 
rekreace obyvatel a cestovního ruchu 
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 ČIŽP 2.5.2012 
Koncepce nakládání s odpady v kraji by měla být řešena 
komplexněji a podrobněji, zejména s ohledem na 
dosažení trvale udržitelného rozvoje 

Akceptováno, zapracováno. 
Nakládání s odpady je v PRK věnována velká pozornost. V PRK jsou 
pro oblast odpadového hospodářství navrženy následující aktivity: 

Obecná podpora rekonstrukce či dobudování technické infrastruktury 
pro efektivní a účelné hospodaření s odpady 

Podpora opatření a projektů vedoucích ke zvýšení energetického a 
materiálového využití odpadů mna území Jihočeského kraje – podpora 
zachování obnovitelných zdrojů materiálů a anergie pro příští generace 
a realizace opatření vedoucích k omezení ukládání odpadů do 
prostředí (např. skládkováním) 

Podpora integrovaného systému nakládání s odpady na regionální 
úrovni s možností jejich propojení na celostátní síť zařízení pro 
nakládání s odpady 

Rozšiřování a posilování hustoty sběrné sítě nádob pro separaci 
využitelných složek komunálních odpadů  

Budování zařízení pro energetické či materiálové využití komunálních 
odpadů 

Snižování množství biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) 
ukládaného na skládky – zavedení odděleného sběru bioodpadů a 
zajištění dostatečné kapacity zařízení pro zpracování těchto odpadů na 
území kraje (např. podporou výstavby kompostáren a bioplynových 
stanic, ve kterých by byly tyto bioodpady využívány) – podpora využití 
BRKO charakteru prošlých potravin nebo zbytků z kuchyní a 
stravovacích provozů 

Podpora osvěty vedoucí k dalšímu zvyšování podílu tříděného odpadu 

Zvýšení míry využití plastových odpadů - rozvoj nových technologií na 
využití druhotných surovin (zejména plastových odpadů) s ohledem na 
omezené zásoby ropy 

Podpora efektivního společného využívání dřeva a druhotných surovin 
ze dřeva při respektování hierarchie využívání materiálů a 
zpracovatelských kapacit 

Podpora výstavby zařízení pro úpravu odpadního dřeva pocházejíc z 
komunálních odpadů, zejména na úrovni obcí 

V případě dalšího rozvoje vyžití sluneční energie jako obnovitelného 
zdroje energie klást velký důraz na vhodné umisťování těchto zdrojů do 
krajiny, na jejich kapacitu a celkový vliv a dopad na prostředí, kde 
budou umisťovány 
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34 ČIŽP 2.5.2012 

Pozornost by měla být zaměřena na optimalizaci typového 
rozložení a počtu, resp. kapacit zařízení určených k 
nakládání s odpady v jihočeském kraji a měl by 
podporovat zejména komplexní regionální systémy 
nakládání s odpady včetně zařízení k energetickému 
využívání odpadů.  
 

Viz předešlá připomínka 

35 ČIŽP 2.5.2012 
ČIŽP navrhuje, aby se vyhodnocení koncepce zaměřilo 
zejména na nakládání s odpady v Jihočeském kraji 

Viz předešlá připomínka 
 

36 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

Pokud mezi cca 41 prioritou Jihočeského kraje jsou 
uvedeny 2 tematické okruhy týkající se ochrany přírody a 
krajiny (ochrana přírody a krajiny v regionu, řešení 
problematiky Šumavy), je otázkou, zda jsou tím zajištěny 
všechny potřeby kraje v této oblasti 

Nezapracováno. 
V Oznámení se nejedná o výčet všech prioritních oblastí a témat, která 
budou řešeny v rámci PRK. V době zpracování Oznámení byl proces 
tvorby PRK ve fázích analytických prací a nebylo tak možné uvést 
přesnější strukturu jednotlivých priorit a opatření PRK. V předkládaném 
PRK 2014-2020 je navrženo 5 prioritních os, z toho prioritní osa č. 4  
Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu je věnována 
především problematice ochrany životního prostředí. 

37 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

Na str. 10-14 Oznámení jsou vyjmenovány koncepce a 
koncepční materiály krajské a národní úrovně, jejichž 
závěry mají být zohledněny v rámci PRK. Některé 
materiály však uvedeny nejsou, přičemž jejich zohlednění 
by bylo vhodné. 

Kapitola je v předkládaném hodnocení SEA doplněna. 

38 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

V podkapitole věnované základní charakteristice přírody a 
krajiny (str. 20 – 26 oznámení) není uvedena řada 
fenoménů dokladujících stále ještě mimořádnou kvalitu 
životního prostředí v kraji. Bylo by možné zmínit např. tři 
mokřady mezinárodního významu, dvě biosférické 
rezervace UNESCO apod. 

Informace týkající se stavu životního prostředí v Jihočeském kraji jsou 
v hodnocení SEA aktualizovány a zpracovány podrobněji než 
v předloženém oznámení.  
Na úrovni SEPR zapracováno – doplněno. 

39 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Není zřejmé, jak budou identifikované problémy životního 
prostředí řešeny na úrovni PRK 

Zapracováno. 
Je řešeno v rámci návrhové části PRK. 

40 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2.4.1979 byla 
nahrazena směrnicí Rady 2009/147/EC ze dne 
30.11.2009 o ochraně volně žijících ptáků (stra. 32 
oznámení) 

V hodnocení SEA je opraveno.  

41 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Úprava SEPR - došlo k ukončení činnosti ÚSBE v N. 
Hradech. 

Zapracováno. 
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42 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Konstatování, že v kraji vzhledem k potenciálu vodních 
toků existují rezervy pro výstavbu malých vodních 
elektráren je nadnesené 

Zapracováno.  
Podpora malých vodních elektráren je v PRK řešena v prioritní ose 2. 
Doprava a mobilita, technická infrastruktura Technická infrastruktura, 
konkrétně aktivitou: 
Podpora využití energie vody, síly větru a sluneční energie (rozvoj 
malých vodních elektráren, větrných a solárních elektráren, které 
umožňují využití elektřiny nezávisle na elektrizační soustavě, 
podmíněně ve vztahu k životnímu prostředí) 

43 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

U venkovského prostoru a jeho rozvoje není řešeno nic 
např. o ochraně krajiny, ale je mimo jiné zmíněn program 
LEADER. Ten však má sledovat rozvoj rovněž při udržení 
charakteristických venkovských znaků a vlastností, které 
posílí jedinečnost venkova a měly by se přeměnit na 
konkurenční výhodu. 

Akceptováno, zapracováno. 
Problematice je pozornost věnována v prioritní ose 1 
Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce, v opatření 
1.5. Rozvoj a diverzifikace zemědělství a rybářství a podpora místní 
produkce, konkrétně v aktivitě: 
Podpora extenzivního zemědělství jako významného krajinotvorného 
prvku 
 
 a v ose 4 Environmentální udržitelnost  a soudržnost regionu 
v opatření 4.1.Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití, konkrétně 
v aktivitách: 

Zachování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteticky vyváženou a 
ekologicky stabilní krajinou na území Jihočeského kraje 

44 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

Kapitola 7 věnovaná cestovnímu ruchu, kulturnímu a 
přírodnímu dědictví je poměrně obsáhlá, aniž by 
reagovala na některé z identifikovaných problémů 
v oblasti ochrany přírody a krajiny nebo ZPF a PUPFL, jak 
byly identifikovány ve SWOT analýze (str. 27 oznámení). 

Je zohledněno v rámci návrhové části PRK. 
 

45 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

Pokud se na straně 66 SEPR hovoří o oblíbenosti turistiky 
v okolí řek i měst, což je zcela jednoznačné, stálo by např. 
za neodkladnou pozornost těžko pochopitelné úsilí 
statutárního města, které benevolencí k stavebním 
záměrům různých investorů jakoby cíleně redukuje až 
likviduje výjimečný rekreačně relaxační potenciál 
v nejbližším okolí řek Malše a Vltava a Vrbenských 
rybníků. 

Nezohledněno. 
Přesahuje rámec působnosti PRK. 

46 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

Do přírodního dědictví v kapitole 7 jsou neorganicky nebo 
neúplně včleněny jen přírodní rezervace, přírodní 
památky, CHKO, NPŠ a podíl vodních ploch na rozloze 
kraje, přičemž přírodní fenomény kraje jsou bohatší (viz 
připomínka výše) 

Zapracováno. Upraveno v předmětné části SEPR. 
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47 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 Pojem chráněný přírodní výtvor se již nepoužívá. Zapracováno. 

48 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Nesouhlasí některá data v profilu s údaji v ústředním 
seznamu ochrany přírody. 

Zapracováno. 

49 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Zákon o ochraně přírody a krajiny rozlišuje místní, 
regionální a nadregionální ÚSES, takže používání pojmu 
„lokální systém ekologické stability je nesprávné“ 

Zapracováno. 

50 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Jednotlivé úrovně ÚSES se mnohdy prolínají a není tak 
zřejmá vypovídací schopnost tabulky 80. 

Nezapracováno. 
Cílem tabulky je podat souhrnnou informaci o rozloze ÚSES na území 
kraje, což v tomto případě postačuje. Smyslem tabulky není 
vyhodnocovat velikost jednotlivých ÚSES mezi sebou. 

51 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
V části věnované charakteristikám ochrany přírody by bylo 
vhodné více zmínit přírodní parky 

Zapracováno. Přírodní parky doplněny. 

52 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Poslední odstavec Výdaje na ochranu ŽP je zcela 
nesystémový a nevypovídá o ničem. 

Nezapracováno. 
Odstavec informuje o tom, do jakých oblastí směřují veřejné investice 
v oblasti životního prostředí a konstatuje jejich pozitivní růst 
v posledních letech. 

53 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Nízká pozornost věnovaná ochraně svébytnosti jihočeské 
krajiny. 

Akceptováno. 
Zohledněno do návrhové části PRK (např. v rámci Opatření 5.1). 

54 
MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 

Aktuální nebezpečí pro nejcennější území kraje 
představuje snaha o jejich tvrdou urbanizaci, která nejen 
prohlubuje ztrátu zemědělské půdy, ale zásadně mění 
charakter území a jeho dosavadní rekreačně ozdravný 
potenciál, přičemž přináší navíc řadu antropogenních 
problémů a zátěží. 

Akceptováno. 
Zohledněno do návrhové části PRK.  

55 
56 

MŽP, odbor výkonu 
státní správy II, Č. 
Budějovice 

26.4.2012 
Z PRK by mělo být zřejmé, jaké je stanovisko 
k umisťování fotovoltaických elektráren do krajiny 

Akceptováno. 
Zohledněno do návrhové části PRK. 

57 

Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Plzeňského a 
Jihočeského 

26.4.2012 

V kapitole C.4. Stávající problémy životního prostředí 
v dotčeném území doporučují úpravu formulace. 
Povrchová těžba kamene a štěrkopísků vypustit slovo 
„nevratné“, ve spojení „místní narušení ekologické stability 
krajiny“ slovo „narušení“ nahradit slovem „změnu“, 
vypustit slova „narušením režimu povrchových a 
podzemních vod“ 

Do oznámení SEA byly problémy životního prostředí v Jihočeském kraji 
převzaty z Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ). 
V předkládaném hodnocení SEA jsou problémy životního prostředí 
aktualizovány na základě zpracované SWOT analýzy v rámci 
předkládaného PRK.  
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58 

Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Plzeňského a 
Jihočeského 

26.4.2012 

K bodu "ilegální těžba vltavínů a problematický postup 
využívání těžených výhradních ložisek Besednice, 
Ločenice“ – problematickou je pouze těžba vltavínů , která 
by měla být řešena majiteli dotčených pozemků. Postup 
využívání těžených výhradních ložisek Besednice a 
Ločenice není problematický, těžba je prováděna 
oprávněnou hornickou organizací dle schváleného plánu 
otvírky, přípravy a dobývání. 

Viz předešlá připomínka 

59 

Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Plzeňského a 
Jihočeského 

26.4.2012 

K bodu „chybějící vhodná revitalizace dobývacích prostorů 
po ukončení těžby“ – OBÚ namítá, že před zrušením 
dobývacího prostoru je prováděna sanace a rekultivace 
vytěženého prostoru a všech pozemků dotčených 
dobýváním podle plánu sanací a rekultivací, které 
odsouhlasují orgány životního prostředí. 

Viz předešlá připomínka 

60 

Městský úřad 
Jindřichův Hradec, 
odbor životního 
prostředí 

4.5.2012 

V PRK by měla být zahrnuta koncepce řešení zásobování 
pitnou vodou a koncepce odkanalizování a čištění 
odpadních vod dle „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
na území Jihočeského kraje“ 

Akceptováno. 
Zohledněno do návrhové části PRK.  

61 

Městský úřad 
Jindřichův Hradec, 
odbor životního 
prostředí 

4.5.2012 

Ke znění oznámení: za další problémy na úseku ochrany 
přírody a krajiny považujeme: - z pohledu ekologické 
stability lesa nevhodné složení lesů nejen v nefunkčních 
prvcích územního systému ekologické stability (s vazbou 
na identifikované problémy PUPFL) – znečištění 
povrchových vod v důsledku nevhodných postupů při 
zemědělské činnosti (s vazbou na identifikované problémy 
na úseku ochrany vod) 

Do oznámení SEA byly problémy životního prostředí v Jihočeském kraji 
převzaty z Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ). 
V předkládaném hodnocení SEA jsou problémy životního prostředí 
aktualizovány na základě zpracované SWOT analýzy v rámci 
předkládaného PRK. 

 

Městský úřad 
Jindřichův Hradec, 
odbor životního 
prostředí 

4.5.2012 
Upozornění na drobné překlepy v platných odborných 
názvech. 

V hodnocení SEA jsou odborné názvy zkontrolovány a opraveny. 

62 

Městský úřad 
Jindřichův Hrade,c 
odbor životního 
prostředí 

4.5.2012 
Doporučuje zaměřit se na to, zda PRK neumocňuje 
identifikované problémy nebo jestli na ně může mít 
pozitivní vliv 

Řešení problémů vyplývající ze SWOT analýzy se promítlo do návrhové 
části PRK. Návrhová část a také SWOT analýza je podrobena 
hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). 

63 
Ministerstvo životního 
prostředí, odbor 
ochrany vod 

7.5.2012 
Jako jeden z podkladů by měl být zohledněn Plán oblasti 
povodí Horní Vltavy 

Akceptováno. 
Zohledněno do návrhové části PRK v rámci Opatření 4.1. 

64 
Ministerstvo životního 
prostředí, odbor 
ochrany vod 

7.5.2012 
První věta posledního odstavce na straně 18 v kapitolce 
C.3.2 Voda je zavádějící 

Informace týkající se stavu životního prostředí v Jihočeském krajiny 
jsou v hodnocení SEA aktualizovány a přepracovány. 
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65 
Ministerstvo životního 
prostředí, odbor 
ochrany vod 

7.5.2012 

V kapitole C.4 na straně 27 by bylo vhodnější nazvat 
podkapitolu „Vodní režim“ jako „Ochrana vod“. První 
odrážku doporučujeme doplnit o difúzní znečištění 
(rozptýlená zástavba). Dále není zřejmé, co je míněno 
formulací „lokalizace protipovodňových opatření v krajině“. 

Do oznámení SEA byly problémy životního prostředí v Jihočeském kraji 
(kapitola C.4) převzaty z Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ). 
V předkládaném hodnocení SEA jsou problémy životního prostředí 
aktualizovány na základě zpracované SWOT analýzy v rámci 
předkládaného PRK. 

66 
Ministerstvo životního 
prostředí, odbor 
ochrany vod 

7.5.2012 
Veškeré záměry uvedené v koncepci musí být v souladu s 
„vodním zákonem“. 

V PRK 2014-2020 nejsou převážně vymezeny konkrétní záměry. 
Koncepce udává spíše rámec pro konkrétní aktivity. Při realizaci 
konkrétních záměrů je nezbytné respektovat všechny legislativní 
požadavky.  

67 
Ministerstvo životního 
prostředí, odbor 
ochrany vod 

7.5.2012 

Záměry, které by se měly týkat hraničních vod, musí být 
v rámci správních řízení projednány s druhými smluvními 
stranami v souladu s příslušnými smlouvami o spolupráci 
na hraničních vodách. 

Viz předešlá připomínka 

 
Újezdní úřad 
vojenského újezdu 
Boletice 

4.5.2012 
Předány informace o změnách ve vymezení území k roku 
2015 a k odstranění starých ekologických zátěží. 

Zapracováno. 

 
Městský úřad Třeboň, 
odbor životního 
prostředí 

17.4.2012 Bez připomínek  

 
MŽP – odbor ochrany 
ovzduší 

9.5.2012 Bez připomínek  

 
KHS Jihočeského kraje 
se sídlem v Českých 
Budějovicích 

7.5.2012 
Hodnocení vlivu PRK na veřejné zdraví bude provedeno 
v hodnocení SEA.  

Součástí hodnocení SEA je vyhodnocení vlivů PRK na veřejné zdraví. 

 
Městský úřad 
Strakonice, odbor 
životního prostředí  

10.5.2012 Bez připomínek  

 Obec Řepice 22.5.2012 Bez připomínek  

 

Magistrát města České 
Budějovice, odbor 
ochrany životního 
prostředí 

2.5.2012 Bez připomínek  

 

Městský úřad Český 
Krumlov, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství 

30.4.2012 Bez připomínek  

 Obec Stožice 27.4.2012 Bez připomínek  
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Městský úřad Milevsko, 
odbor životního 
prostředí  

4.5.2012 Bez připomínek  

 


