
V rámci přípravy na nové programovací období 2014 - 2020 byla na webových stránkách 

města zveřejněna v sekci Nástěnka IPRÚ a IPRM strategie - Integrovaného plánu rozvoje území České 

Budějovice, který byl 12. 11. 2015 schválen zastupitelstvem města.  

Ještě před schválením strategického dokumentu radou města a zastupitelstvem města České 
Budějovice, byl dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, dokument zaslán Ministerstvu životního prostředí k vydání stanoviska, které bylo 12. 10. 
2015 vydáno jako souhlasné. Zároveň, aby bylo stanovisko platné, musí dojít k dodržení následujících 
podmínek, jejichž vypořádání je na konci text. 
 
Část A: 
1. Předkladatel koncepce zajistí, aby při implementaci opatření IPRÚ ČB byla zohledněna doporučení 
k prevenci, případně ke zmírnění potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
uvedená v kapitolách 7 a 12 vyhodnocení. 
 
2. Předkladatel koncepce zajistí sledování a rozbor vlivů IPRÚ ČB na životní prostředí a veřejné zdraví, 
a to zejména prostřednictvím níže uvedených postupů: 

a. zapracovat navržené environmentální indikátory do celkového systému sledování dopadů 
realizace koncepce 
b. pravidelně zveřejňovat výstupy z monitoringu vlivů koncepce na životní prostředí, to 
znamená zveřejňovat průběžné vlivy realizace koncepce 
c. navázat systém monitoringu na rozhodování o podpoře výběru projektů s využitím 
environmentálních kritérií 

 
3. Při výběru projektů zohlednit problematiku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, a to 
zapracováním environmentálních kritérií podle kapitoly 11 vyhodnocení do celkového systému 
hodnocení a výběru projektů. 
 
4. Podporovat naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí, vztahujících se k IPRÚ ČB. 
 
5. Při přípravě, realizaci a provozování konkrétních záměrů respektovat principy a podmínky 
stanovené ve vyhodnocení včetně podmínek vyplývajících z environmentálních limitů vycházejících z 
platných právních předpisů, tj. zejména podmínek vyplývajících z právní úpravy území chráněných v 
rámci zákona č. 114/ 1992 Sb., podmínek vyplývajících z právní úpravy chráněných oblastí přirozené 
akumulace vod a z ochranných pásem vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, z podmínek týkajících se ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, podmínek ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podmínek 
ochrany lesů dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů a podmínek ochrany 
kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6. V rámci výstavby nové dopravní a technické infrastruktury je třeba respektovat limity využití 
přírody a krajiny, zejména zvláště chráněná území (ZCHÚ), lokality soustavy Natura 2000, územní 
systém ekologické stability (ÚSES), významné krajinné prvky (VKP), přírodní parky a lokality výskytu 
zvláště chráněných druhů. V případě nevyhnutelného střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny je 
třeba realizovat konkrétní opatření, která negativní vlivy minimalizují. Jedná se zejména o opatření na 
podporu biodiverzity, zvyšování průchodnosti krajiny, realizaci prvků ÚSES, péči o ZCHÚ a lokality 
zvláště chráněných druhů apod. 
 



7. Při realizaci rozvojových opatření především vhodnou lokalizací a technickým řešením 
minimalizovat negativní zásahy do přírodně hodnotných lokalit, jako jsou ÚSES, soustava NATURA 
2000, VKP a ZCHÚ, při případné realizaci rozvojových opatření v ZCHÚ je nezbytné minimalizovat 
možné negativní vlivy na předměty a cíle ochrany těchto ZCHÚ. 
 
8. Technické provedení, povrch a trasování cyklostezek a jejich doprovodné infrastruktury musí 
respektovat charakter okolní krajiny, aby nedocházelo k její optické i funkční fragmentaci s 
negativními vlivy na krajinný ráz či ekosystémy. Tam, kde to je možné, využívat stávající cesty před 
novým trasováním. 
 
9. Minimalizovat zábor ZPF, přednostně využívat zemědělskou půdu v nižších třídách ochrany a 
současně efektivněji využívat stávající nevyužívané plochy. 
 
10. V rámci vybraných záměrů využívat možnosti brownfields před výstavbou na tzv. „zelené louce“. 
 
11. U aktivit, jejichž následkem budou vznikat odpady, nakládat s těmito odpady dle hierarchie 
nakládání s odpady. Primárně podporovat materiálové využití odpadů před energetickým využitím. 
Samotné odstranění odpadů na skládce odpadů je až poslední alternativou. 
 
12. Při optimalizaci nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady podporovat domácí 
kompostování v rámci prevence vzniku odpadů. V případě vzniku biologicky rozložitelných odpadů 
tyto odpady přednostně materiálově využívat v zařízeních k tomu určených a vzniklý kompost vracet 
do ZPF. 
 
13. Na základě nových projektů realizovat vhodná opatření pro ochranu před znečištěním ovzduší a 
působením hluku, např. protihlukové stěny, pásy zeleně, technickoorganizační opatření apod. 
 
14. V rámci nových projektů usilovat o snižování emisních a imisních limitů znečištění ovzduší v 
daném území a nepřekračovat hygienické limitní hodnoty. 
 
15. Před realizací aktivit v odůvodněných případech zajistit zpracování biologického hodnocení. 
 
16. Při přípravě a realizaci projektů přednostně podporovat nejlepší dostupné techniky (BAT) dle 
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování, ve znění pozdějších předpisů. 
 
17. Při přípravě aktivit směřujících do území CHKO konzultovat jednotlivé postupy s pracovníky 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
 
18. Při realizaci aktivit respektovat ochranu podzemních a povrchových vodních zdrojů. 
 
19. Upřednostňovat taková řešení protipovodňové ochrany, která opět povedou k posilování 
přirozené retenční schopnosti krajiny před technickým řešením ochrany přirozeně zaplavovaných 
území před zaplavením v době povodňových situací, a to včetně úprav stávajících staveb v 
záplavových územích směrem k jejich udržitelnosti a koexistenci s periodickou záplavou a 
zprůchodnění takových prostorů pro povodňovou vlnu. 
 
20. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 
obdržených vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení a zveřejní 
schválenou koncepci. Zpracuje odůvodnění podle § 10g odst. 4 věty druhé zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, které bude součástí usnesení schvalujícího orgánu (resp. jeho přílohy) a zveřejní 



opatření pro zajištění sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 
10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Část B. Požadavky a podmínky z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000: 
 
1. Záměry, které budou navrhovány na základě IPRÚ ČB, musí být před schválením jejich realizace 
pečlivě vyhodnoceny, resp. posouzeny v rámci procesu jejich přípravy z hlediska vlivů na konkrétní 
dotčené přírodní lokality tvořící soustavu Natura 2000 ve smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny, a to vždy včetně kumulativních vlivů. 
 
2. Veškerá opatření musí být navržena s respektováním integrity a územní ochrany evropsky 
významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) soustavy Natura 2000 a nesmí vést k poškození nebo 
zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území. Při výběru konkrétních záměrů naplňujících cíle této 
koncepce je třeba upřednostňovat ty, které zlepšují stav předmětů ochrany EVL a PO, nebo jej 
alespoň nezhoršují. 
 

Popis zajištění požadavků a podmínek stanoviska k návrhu „Integrovaného plánu rozvoje území České 

Budějovice“ : 

Část A 

 

1.  Při implementaci opatření IPRÚ ČB budou uvedená doporučení plně zohledněna. 

2.  
 

Sledování a rozbor vlivů IPRÚ ČB na ŽP a veřejné zdraví bude zajištěn postupem, který je uveden 
v návrhu monitoringu dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněném na Internetových stránkách SM České Budějovice. (viz 
zejména bod 2b. Stanoviska). Současně budou navržené environmentální indikátory 
zapracovány do celkového systému sledování dopadů realizace koncepce (bod 2a Stanoviska) a 
systém monitoringu bude navázán na rozhodování a podpoře výběru projektů s využitím 
environmentálních kritérií. 

3.  Při výběru projektů bude zohledněna problematika ochrany ŽP a VZ zapracováním 
environmentálních kritérií podle kapitoly 11 vyhodnocení  
do celkového systému hodnocení a výběru projektů. 

4.  Při implementaci IPRÚ ČB budou podporovány referenční cíle životního prostředí. 

5. – 19. Jedná se o prohlášení, která vyplývají ze zákona. 

20. Ke splnění této podmínky dojde zveřejněním připomínek kladených v rámci připomínkového 
řízení a veřejného projednání strategie, dále zveřejněním monitorovací zprávy a schválením 
vypořádání jednotlivých podmínek stanoviska návrhu koncepce. 
 

 

Část B 

1. – 2. Jedná se o prohlášení, která vyplývají ze zákona. 

 

 

 


