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Charakter a rozsah koncepce:
Strategický plán města Českých Budějovic 2017 – 2027 (dále také „SPMČB“) je koncepčním dokumentem
určeným především pro potřeby města České Budějovice a Magistrátu města České Budějovice a dále odborné
veřejnosti, úřadům a dalším organizacím působícím na území města České Budějovice, a také široké veřejnosti,
především občanům města České Budějovice.
SPMČB je ambiciózním střednědobým dokumentem, který má potenciál změnit tvář Českých Budějovic a
jejich vnímání v České republice i ve střední Evropě. Plán zahrnuje šířeji chápané střednědobé cíle rozvoje města
vyjádřené v prioritách, a dále konkrétní opatření, jejichž realizací dojde k naplnění priorit, strategických cílů a k
dosažení strategické vize. Uvedený dokument bude sloužit jako podklad pro rozvoj území města v souladu s
potřebami jeho obyvatel a také v návaznosti na šetření mezi dotazovanými ekonomickými subjekty. Strategický
plán ČB bude také jedním z podkladů pro územní plánování a poslouží rovněž jako podklad pro dotační tituly
zařazené v aktuálním programovém období EU, včetně doporučení pro financování prioritních rozvojových oblastí.
Zpracování SPMČB probíhalo v několika etapách. V první analytické etapě bylo zpracováno několik
vstupních dokumentů (socioekonomická analýza, průzkum podnikatelského prostředí, průzkum spokojenosti
obyvatel města, SWOT analýza atp.). Ve druhé návrhové etapě, byla navržena strategická vize rozvoje města
České Budějovice a strategické cíle, směřující k naplnění vize. Pro naplnění strategických cílů byla navržena sada
priorit a opatření pro každou ze tří prioritních oblastí, kterými jsou Podnikatelské prostředí, lidské zdroje,
vzdělávání, výzkum a inovace, Atraktivita města a Mobilita. Jednotlivá opatření jsou rozpracována do tzv.
projektových listů, které podrobněji uvádějí další informace důležité pro realizaci, jako např. dílčí aktivity, výstupy,
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zodpovědnost, termíny realizace dílčích aktivit apod. Soubor projektových listů tvoří tzv. Akční plán strategického
plánu, který je přílohou strategického plánu, a slouží jako vodítko zodpovědným subjektům při realizaci opatření.
Opatření obsažené v koncepci jsou umístěna na území Statutárního města Českých Budějovic. Opatření
jsou formulována většinou v obecnější rovině, tj. bez bližšího popisu jejich velikosti, provozních podmínek či
požadavků na přírodní zdroje. Řada opatření SPMČB je administrativního, organizačního či marketingového
charakteru bez významnějšího územního průmětu. Pouze některá z opatření, např. ta se zaměřením na mobilitu,
jsou konkrétnější.
Průběh posuzování:
Oznámení koncepce SPMČB zpracované dle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí“) bylo příslušnému úřadu předloženo dne 13.12.2017. Po kontrole náležitostí
bylo rozesláno k vyjádření dotčeným správním úřadům, do jejichž správního území zasahuje zájmové území
předkládané koncepce, a dotčeným územním samosprávným celkům.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 12. 2017 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy
a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce Jihočeského kraje. Informace byla
rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód
koncepce JHC021K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách.
Informace o oznámení koncepce byla také zveřejněna na úřední desce statutárního města České Budějovice.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 25. 1. 2018 vydáním závěru zjišťovacího řízení (č. j.: KUJCK
13434/2018/OZZL/8) s konstatováním, že koncepce bude dále posuzována podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, a to vzhledem ke skutečnosti, že koncepce může mít významný vliv na životní prostředí. Krajský
úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody a EIA,
obdrželo v zákonné lhůtě vyjádření celkem 3 subjektů – České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice
(dále také „ČIŽP“), Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí (dále také „OOP“) a
Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (dále také „KHS“). Připomínky týkající se obsahu a rozsahu
posouzení byly použity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření
byly předány předkladateli koncepce k vypořádání.
Krajský úřad obdržel dne 12. 4. 2018 návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví (dále též „vyhodnocení SEA“) dle § 10f citovaného zákona a vyhodnocení vlivů koncepce na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (dále též „naturové hodnocení“) postupem podle § 45h a § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody a
krajiny“). Požadavky a vyjádření, vyplývající ze závěru zjišťovacího řízení, včetně jejich vypořádání, jsou uvedeny
přehledně v tabulce dokumentu „vyhodnocení SEA“. Po kontrole náležitostí byla rozeslána dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření informace o přijetí návrhu koncepce s
upozorněním, že v souladu s § 10f odst. 2 na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení
koncepce krajský úřad od veřejného projednání upouští. Informace o návrhu koncepce byla zveřejněna dle § 16
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na úřední desce krajského úřadu, na úřední desce statutárního
města České Budějovice.
Krajský úřad obdržel k návrhu koncepce vyjádření v zákonné lhůtě od 2 subjektů, Magistrátu města České
Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí a Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Vypořádání
doručených připomínek, které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stanoviska SEA, včetně upraveného
návrhu koncepce obdržel krajský úřad od předkladatele a zároveň posuzovatele koncepce dne 25. 5. 2018.
Vypořádání došlých vyjádření a připomínek k návrhu koncepce:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (emailové sdělení ze dne
3.5.2018) – bez připomínek.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111,
email: novotna2@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 2

Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí (č.j.: OOZP/5104/2018/Ko ze dne
10. 5. 2018) – oddělení ochrany přírody a krajiny opakovaně uvedlo připomínky k veřejným prostranstvím, které
nebyly zapracovány do návrhu koncepce (zlepšení stavu a hlavně nutnost rozšiřování), a dále některá navazující
témata jako jsou tepelné ostrovy a nakládání s dešťovou vodou, které řeší právě dostatek kvalitních veřejných
prostranství, které obsahují vodní prvky a stromy.
Vypořádání: Uvedené připomínky jsou z hlediska zpracovatele Vyhodnocení irelevantní. Zpracovatel ve
vypořádání uvádí nejméně dvě priority koncepce, které jsou přímo zaměřené na oblast veřejných prostranství ve
městě a to Priorita C.2. (Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě), Priorita C.3 (Využívat
vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města), konkrétnější opatření C.2.2. Revitalizace a využití
veřejných prostranství, které uvádí, že město zpracuje analýzy stávajícího stavu významných veřejných
prostranství města, připraví koncepci jejich celkové revitalizace a většího využití pro oživení města a v návaznosti
na to připraví konkrétní projekty a plán jejich realizace s cílem posílit charakter významných veřejných prostranství
a celkově zvýšit jejich kvalitu a atraktivitu.

Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení. Pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, vytvořených na základě platných strategických dokumentů na
regionální a národní úrovni, a to především porovnáváním možného vlivu cílů a opatření koncepce se stanovenými
referenčními cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a dále s možnými vlivy na jednotlivé složky
životního prostředí.
Referenční cíle ochrany životního prostředí především umožňují posoudit, jak mohou jednotlivé cíle a z
nich vycházející dílčí cíle ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí a zda je ovlivňují pozitivně, negativně
nebo jsou vůči plnění cílů neutrální. Následně mohou sloužit jako základ pro sledování (monitoring) dopadů
implementace Strategie na životní prostředí pomocí stanovených indikátorů a jako rámec pro určení
environmentálních kritérií výběru potenciálních projektů. V případě posuzovaného Strategického plánu byly pro
stanovení referenčních cílů životního prostředí využity především národní a regionální koncepce v oblasti životního
prostředí. Tímto způsobem byl identifikován seznam referenčních cílů, u nichž byla nalezena přímá vazba k
jednotlivým cílům SP. Tato sada referenčních cílů ochrany životního prostředí představuje rámec pro Vyhodnocení
koncepce.
Referenční cíle ochrany životního prostředí SPMČB:
1. Krajina - omezovat fragmentaci krajiny, chránit krajinný ráz, významné krajinné prvky a ÚSES.
2. Památkové hodnoty - chránit kulturní památky a památkové objekty.
3. Biodiverzita a ochrana přírody - chránit přírodní hodnoty v území, zvyšovat kvalitu přírodního prostředí, zajistit
zejména ochranu zvláště chráněných území.
4. Půda - omezit zábory a degradaci půdy (ZPF a LPF), zamezovat vodní a větrné erozi půdy, k nové výstavbě
přednostně využívat plochy brownfields.
5. Voda - chránit zdroje povrchových a podzemních vod, podporovat přirozenou retenční funkci krajiny.
6. Ovzduší - zajistit dobrou kvalitu ovzduší a plnění imisních limitů, zejména snižovat emise znečišťujících látek do
ovzduší (polétavého prachu a benzo(a)pyrenu).
7. Hluk - snižovat zatížení obyvatel hlukem (především z dopravy), omezovat zdroje hluku.
8. Zdraví - zajistit zdravé a bezpečné prostředí.
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9. EVVO - zajišťovat environmentální vzdělávání a osvětu, podporovat zvyšování environmentálního povědomí
mezi obyvateli a ve školách
Opatření v rámci jednotlivých priorit byla hodnocena vůči sadě referenčních cílů životního prostředí a
veřejného zdraví, tedy hodnocením, nakolik tato opatření přispívají k naplňování těchto cílů, či zda s nimi nejsou v
rozporu. Při hodnocení jednotlivých opatření byla použita stupnice významnosti zahrnující hodnoty (-2, -1, 0, +1,
+2, ?), tedy od potenciálně významného negativního vlivu (-2) až po potenciálně významný pozitivní vliv (+2). V
případě velmi obecného opatření, kdy nebylo možné stanovit přesnou hodnotu ovlivnění, byl uveden znak (?). Dále
byl hodnocen rozsah vlivu, a to bodový (B), lokální (L), regionální (R), dále spolupůsobení vlivů, resp. hodnocení
kumulativních (K), synergických (Sy) a sekundárních vlivů (Sk) a časový horizont působení těchto vlivů.
Při vyhodnocování dílčích cílů (oblastí intervence) bylo ve Vyhodnocení v tabelární formě (kapitola 6.2.2)
posouzeno, nakolik mohou jednotlivé cíle ovlivnit naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí, tzn. zda
je ovlivňují pozitivně, negativně či jsou vůči nim neutrální. Při hodnocení byly dále vzaty v úvahu pro SPMČB
relevantní požadavky orgánů ochrany přírody z předchozích procedur SEA, na nichž se autoři Vyhodnocení
podíleli, Závěr zjišťovacího řízení (respektive připomínky dotčených orgánů veřejné správy) a hodnocení cílů
některých koncepcí na národní a krajské (regionální) úrovni.
Protože příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv na předmět ochrany a celistvost lokalit
soustavy Natura 2000, bylo zpracováno také hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality (dále též
„EVL“) a ptačí oblasti (dále též „PO“) soustavy Natura 2000 a na stav jejich ochrany podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny, tzv. naturové hodnocení. Posouzení bylo zpracováno v souladu s „Metodikou hodnocení
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Hodnocení bylo provedené na
škále stupnice od -2 do +2 a navržená opatření byla tabulkově hodnocena po jednotlivých prioritách. K hodnocení
byl doplněn doprovodný komentář. V případě, že byl identifikován negativní vliv (tj. -1, -2), bylo dané opatření
podrobněji hodnoceno.
Závěry posuzování:
Strategický plán města Českých Budějovic 2017 - 2027 je předkládán v jedné variantě. Tato varianta
vznikla na základě komplexního procesu přípravy SPMČB ve spolupráci s klíčovými aktéry rozvoje. Vzhledem k
charakteru koncepce se variantní vývoj může projevit na úrovni implementace aktivit, které nejsou v koncepci
uvedeny, a které budou součástí další fáze naplňování SPMČB - akčního plánu. Řada aktivit je organizačního,
administrativního nebo marketingového charakteru a není nutné hodnotit jejich vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví.
V rámci hodnocení vlivů jednotlivých opatření na životní prostředí nebyly vyhodnoceny žádné významné
negativní vlivy na životní prostředí a byly identifikovány pouze méně relevantní potenciálně mírně negativní vlivy a
rizika na životní prostředí. Z celkového vyhodnocení vlivů jednotlivých opatření vyplývá, že realizace řady opatření
nemá přímý územní průmět a nebude mít ani žádný vliv na životní prostředí. Naopak byla zjištěna celá řada
pozitivních vlivů ve vztahu k uvedeným referenčním cílům, zejména z hlediska kvality ovzduší, hlukového
znečištění a zdraví obyvatel. Současně byly konstatovány některé potenciálně mírné negativní vlivy/rizika, a to z
hlediska krajiny, biodiverzity a ochrany přírody a možných záborů půdního fondu. Ani tyto vlivy však nebyly
vyhodnoceny jako významné. V případě potřeby byla navržena opatření pro zmírnění negativních vlivů nebo
zlepšení pozitivních účinků koncepce.
Konkrétní vlivy Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví nastanou až v případě realizace konkrétních
projektů. Nejvýznamnějším opatřením pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci negativních vlivů
aktivit/projektů podporovaných v rámci Koncepce na životní prostředí proto bude posuzování aktivit/projektů z
hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to podle jejich charakteru buď posouzením v
rámci procedury EIA dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo podle stavebního zákona v
případech, kdy projekty nebudou citovanému zákonu podléhat.
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Základním opatřením k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných při provádění SPMČB
bude pravidelná kontrola (monitoring) realizace projektů. Principy výběru záměrů/projektů by měly za každých
okolností zajistit, aby nebyly podpořeny projekty s potenciálně významnými negativními vlivy na životní prostředí a
naopak, aby podpora byla směřována na ty projekty, které mohou nejvíce přispět ke zlepšení stavu životního
prostředí v Českých Budějovicích, případně aby projekty splňující environmentální kritéria byly při výběru
významně preferovány. Projektem s pozitivním vlivem na životní prostředí je přitom třeba chápat takový projekt,
jehož pozitivní vlivy budou významně větší než jeho případné negativní vlivy a současně případné negativní vlivy
nebudou významné.
V rámci naturového hodnocení bylo zjištěno, že u některých opatření nelze vyloučit potenciální vliv na soustavu
Natura 2000. Jedná se např. o nevhodnou lokalizaci novách rozvojových lokalit pro podnikání, budování nových
dopravních komunikací nebo rozvoj rekreace u vody. Konkrétní míra a působení (pozitivní/negativní) těchto vlivů
nebyla jednoznačně identifikovatelná, ale na základě posouzení lze předpokládat, že i tyto potenciální vlivy, na
které bylo upozorněno, budou minimální, případně budou vyřešeny v rámci standardního procesu tvorby územního
plánu a jeho posouzení z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 nebo na úrovni posouzení konkrétního záměru
dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Ze žádného opatření nebyl konstatován potenciální významně
negativní vliv, ve většině případů byl konstatován nulový vliv. Lze tedy uzavřít, že koncepce ani jednotlivá opatření
v ní uvedená nebudou mít významně negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a PO v rámci soustavy
Natura 2000.
Ze závěru vyhodnocení vlivů koncepce vyplynulo, že koncepce nebude mít významně negativní vliv
na životní prostředí a veřejné zdraví.

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví jako příslušný úřad podle § 22 b
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, naturového hodnocení a vyjádření k nim podaných vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
ke koncepci
„Strategický plán města Českých Budějovic 2017 – 2027“
a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí následující požadavky, kterými budou
zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace SPMČB na životní prostředí a veřejné zdraví:
Část A:
1.

Při budování nových kapacit podnikání je nutné předcházet další fragmentaci krajiny, záborům ZPF,
navýšení dopravní intenzity v důsledku dopravní obslužnosti nových areálů a tím pádem také zvýšení
imisní (ve smyslu kvality ovzduší) a hlukové zátěže. Nové záměry je vhodné přednostně umisťovat do
ploch stávajících brownfields. Dále je nutné při vymezování těchto zón přihlédnout ke stávající a plánované
dopravní infrastruktuře tak, aby byla zajištěna její provázanost a smysluplnost.

2. Při budování nových silnic, komunikací a navazující infrastruktury vybírat jejich trasování a umístění tak,
aby nedocházelo k dalším záborům ZPF, a to především v I. a II. třídě ochrany ZPF, rovněž, aby
nedocházelo k dalším záborům LPF.
3. V případě budování nové dopravní infrastruktury dbát na zachování krajinného rázu a přírodních hodnot v
území, vybírat ty varianty, které budou mít celkově nejnižší dopad na obě uvedené charakteristiky ŽP.
4.

Při budování parkovišť přednostně využívat stávající plochy, případně využívat plochy brownfields. S
ohledem na predikce změn klimatu pak při budování záchytných parkovišť uplatňovat takové postupy a
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materiály, které nebudou další nepropustnou plochou, a umožní zasakování srážkových vod v místě
dopadu, nikoliv jejich odvedení do kanalizačního řadu. Při přípravě těchto parkovišť doporučujeme využít i
další možná adaptační opatření.
5. Při budování nových bytů/domů a další infrastruktury v blízkosti vodních toků a blízkých prostor brát v
potaz riziko povodní, neumisťovat novou obytnou zástavbu do aktivních záplavových zón vodních toků,
vhodné umístění je proto nutné konzultovat s dotčenými orgány.
6. V případě budování nových objektů či v případě revitalizací prostranství v přímém sousedství památkově
chráněných objektů, anebo při budování doplňkové cyklistické infrastruktury je nutné jednotlivé projekty
konzultovat s orgány památkové péče pro předcházení poškození jak samotných památkových objektů, tak
ke ztrátě genia loci dané lokality, dbát na urbanistický a architektonický charakter dotčené lokality.
7. Před zahájením konkrétních aktivit k rozšíření mezinárodního letiště je nutné jednotlivé záměry podrobit
dalšímu posuzování a také je konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
8. Při budování nových cyklostezek a stezek pro pěší dbát na jejich trasování mimo nejcennější části ZCHÚ –
tj. mimo PR (PP) a přednostně využívat stávajících komunikací.
9. Při zpracování analýzy stávajícího stavu veřejných prostranství a zeleně a rámci přípravy koncepce jejich
celkové revitalizace v maximální možné míře zvyšovat jejich rozsah a udržitelnost a vytvářet nové prostory
pro veřejná prostranství, v rámci konkrétních projektů revitalizací veřejných prostranství a navrhování
nových prostranství v maximální míře využít prvků pro zadržování vody a maximálního množství ploch
zeleně pro ochlazování klimatu a podporu biodiverzity.
10. Při aktivitách situovaných do, či do blízkosti EVL je nutné tyto záměry před jejich realizací konzultovat
s dotčenými orgány.
11. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých obdržených
vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu SPMČB, tak i k jejímu vyhodnocení a zveřejní schválenou
koncepci. Dále zpracuje odůvodnění podle ustanovení § 10g odst. 4 věty druhé zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, resp. prohlášení dle § 10g odst. 5 citovaného zákona a též jej zveřejní. O zveřejnění
prohlášení je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené orgány a
dotčené územní samosprávné celky.
část B. Požadavky a podmínky z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000:
12. U budoucích záměrů, kdy nebude stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny vyloučen možný
významný vliv na soustavu NARUTA 2000, posoudit dané záměry v rámci samostatného posouzení dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
13. Při lokalizaci rozvojových záměrů respektovat podmínky ochrany předmětů ochrany a celistvosti lokalit
soustavy NATURA 2000, tj. konkrétně EVL Vrbenské rybníky a PO Českobudějovické rybníky.
14. Nové rozvojové plochy pro podnikání směřovat mimo území soustavy Natura 2000 na úrovni územního
plánu.
Krajský úřad dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů schválené
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti
němu odvolat.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí o zajištění zveřejnění stanoviska na své úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň v
souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni
vyvěšení stanoviska. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: novotna2@kraj-jihocesky.cz.
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Do stanoviska lze nahlédnout na internetové adrese krajského úřadu www.kraj-jihocesky.cz a dále v
Informačním systému IS SEA na internetových stránkách (http:// portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce)
pod kódem koncepce JHC021K.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Rozdělovník k písemnosti čj: KUJCK 72642/2018/OZZL/9
Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení:
Statutární město České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II/1, 370 92 České Budějovice, DS
RADDIT consulting s.r.o., Fojtská 574, 739 34 Krmelín, DS
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (radní p. Hroch)
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)
Statutární město České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II/1, 370 92 České Budějovice (se žádostí o vyvěšení
na úřední desce po dobu nejméně 15 dní), DS
Dotčené správní úřady:
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara II/1, 370 92 České
Budějovice, DS
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice, DS
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice, DS
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru Ing. Jiří Klása, zde
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