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Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního
řádu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Stanovisko MŽP k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání k upravenému
návrhu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního
řádu, jako příslušný orgán územního plánování dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) představil a rovněž projednal na opakovaném veřejném
projednání dne 14. 7. 2020 v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 odst. 1 stavebního
zákona upravený návrh 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Rovněž
v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 stavebního zákona vyhodnotil Krajský úřad Jihočeského
kraje výsledky opakovaného veřejného projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. V souvislosti s výše uvedeným
bylo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyzváno k uplatnění stanoviska ve lhůtě
stanovené stavebním zákonem, a to do 30 dnů od obdržení tohoto návrhu.
V uplatněné námitce a připomínkách je napadána odůvodněnost potřeby vymezení návrhové
plochy pro dodávky kameniva pro důležité infrastrukturní stavby na území Jihočeského kraje
(např. výstavba dálnice D3 a IV. tranzitního železničního koridoru, dostavba jaderné elektrárny
Temelín). K tomuto lze sdělit, že návrhová plocha pro těžbu stavebního kamene je klíčová
pro využití a zabezpečení dostatečného množství kvalitní suroviny – drceného kameniva pro výše
uvedené stavby. Pro českobudějovickou aglomeraci je zdrojem strategickým, protože díky jeho
umístění zásobuje kamenivem stavby v této aglomeraci s nejmenší zátěží na životní prostředí,
a to zejména z důvodu nejmenšího zatížení z nákladní dopravy.
Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, MŽP souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení
připomínek uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání. Plánovaný záměr využití
ložiska stavebního kamene je zásadním zdrojem stavebního kamene pro celou aglomeraci České
Budějovice, Veselí nad Lužnicí a Třeboň, ale také z hlediska širších (nadregionálních) vztahů.
Pro zachování dlouhodobé kontinuity celkového ročního objemu produkce stavebního kamene
(cca 1700 – 1900 tis. m3 za rok) je tudíž nezbytné vytvořit územní předpoklady pro zahájení
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nové otvírky ložiska s dostatečnou roční kapacitou těžby a zejména kvalitou suroviny jako
náhradu za postupně dotěžované lokality. Výše vyjmenované nároky a požadavky v sobě
současně implicitně zahrnují předpokládané pokračování těžby na navazujícím nevýhradním
ložisku Kolný s životností zásob přesahující 15 – 20 let.

MŽP jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 stavebního zákona neuplatňuje
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek žádné připomínky.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované
prevence
podepsáno elektronicky

Na vědomí
- AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, Chodov, 148 00 Praha
- MŽP, odbor geologie, zde
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