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Úvod
Předložené oznámení návrhu koncepce „Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období let
2023 - 2033“ (dále také oznámení koncepce) je zpracováno na základě § 10 písm. c) zákona číslo
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení
koncepce vychází z obsahu přílohy číslo 7 citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů na životní
prostředí pro uvedenou koncepci probíhá v souladu s § 22 písm. b) zákona, v působnosti Jihočeského
kraje. Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá
dále povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry, a jaká opatření je
nutno přijmout.
Soulad oznámení uvedené koncepce s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování
známy.

1 ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
Úvodní datová analýza je založena na metodice projektu obcevdatech.cz. Výsledky zohledňují vývoj
jednotlivých oblastí kvality života za poslední 4 roky (2017-2021). Projekt Obce v datech porovnává
kvalitu života v 205 obcích s rozšířenou působností v České republice a v Praze. Pro tento účel byly
vypočítány indexy rozdělené do 3 hlavních kategorií, které popisují relativní stav nejdůležitějších
faktorů pro kvalitní život v obci v porovnání s nejlepší obcí v dané oblasti. Hlavními kategoriemi jsou:
Zdraví a životní prostředí, Materiální zabezpečení a vzdělání a Vztahy a služby. Pro každou kategorii byl
agregací dílčích indexů vypočten souhrnný index a byly identifikovány silné a slabé stránky obce.
Na základě výsledků ze všech třech hlavních kategorií byla vypočtena hodnota celkového indexu kvality
života. Dle výsledků za rok 2021 se město Prachatice umístilo na 55. příčce, což je velmi solidní
výsledek.

1.1 NÁZEV ORGANIZACE
Město Prachatice

1.2 IČO
00250627

1.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Velké náměstí 3
Prachatice I
383 01 Prachatice
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1.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE
PŘEDKLADATELE
Ing. Martin Malý
starosta města
tel.: 388 607 217
e-mail: mmaly@mupt.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Franěk
AQE Advisors. a.s.
Tel.: +420 734 318 222
E-mail:franek@aqe.cz

Strategický plán rozvoje města Prachatice 2022-2030 je zpracováván společností AQE advisors. a.s.

2 ÚDAJE O KONCEPCI
2.1 NÁZEV KONCEPCE
Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období let 2023 - 2033

2.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Strategický plán definuje základní strategické cíle rozvoje území a formuluje opatření a aktivity pro
jejich dosažení a především:




analyzuje současný stav a očekávaný vývoj území města,
stanoví vizi, cíle a opatření pro rozvoj města v příštích 10 letech

Dokument tvoří „Analytická část“, „Návrhová část“ a „Implementační část“.
Analytická část
Analytická část vznikla jako výstup první fáze plánovacího procesu. Cílem bylo stručné zhodnocení
stavu a vývoje města a identifikace klíčových témat pro rozvojové priority města.
Hlavní závěry analytické části jsou strukturovány do hlavních zjištění a SWOT analýz, které jsou
stěžejním východiskem pro návrhovou část.
Návrhová část
Navazuje na analytickou část a v současnosti je finalizována. V rámci návrhové části je definována vize,
hlavní prioritní oblasti města, opatření. Součástí návrhové části jsou typové projekty, očekávané cíle a
vybrané projekty, sestavené na základě několika zasedání pracovní komise
Současné členění návrhové části je stručně popsáno níže v další podkapitole.
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Implementační část
Úkolem Implementační části je zajistit mechanismy pro naplňování Strategie města. Bude například
obsahovat popis aktivit, odpovědnosti, popis zajištění cílů v rámci úřadu a také monitorovací indikátory
pro zajištění hodnocení naplňování stanovených cílů.

2.3 Charakter
Strategický plán rozvoje města Prachatice na roky 2023-2033 (dále také Koncepce nebo SPRM) bude
základním střednědobým koncepčním dokumentem města Prachatice. Hlavním smyslem
strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město
prosperovalo jako celek. Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a
vytvářet v celé místní společnosti široký konsensus. Jde o soubor postupných kroků, které vedou ke
zlepšení sociálně ekonomického prostředí města.
Strategický plán bude důležitým nástrojem pro rozhodování jak politického vedení města, tak i pro
koordinaci zájmů a aktivit dalších klíčových subjektů působících ve městě. Záměrem města Prachatice
je prostřednictvím nového strategického plánu dosáhnout zkvalitnění života ve všech oblastech a
navrhnout potřebné kroky k rozvoji města a poskytnout tak veřejnosti a podnikatelské sféře informace
o svých dlouhodobých rozvojových záměrech.
Strategický plán reaguje na aktuální potřeby města a možnosti jeho rozpočtu, vytváří podmínky a
stanoví pravidla pro účelné vynakládání veřejných prostředků, jejich provázanost a zhodnocení
synergických efektů mezi jednotlivými oblastmi.
Při zpracování strategického plánu je použit tzv. participativní přístup – do přípravy strategického plánu
je zapojena politická reprezentace, zástupci městského úřadu, veřejnosti, neziskového sektoru a další.

2.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
V Prachaticích je v současné době v platnosti Strategický plán rozvoje města (SPRM), který byl schválen
zastupitelstvem a jeho platnost je do roku 2022. Zde jsou zakotveny dlouhodobé priority rozvoje
města, které jsou následně rozpracovávané v akčních plánech či tematických koncepcích. Stávající
strategický plán akcentoval stav regionální politiky v období, ve kterém byl zpracován a reagoval na
socioekonomický a environmentální vývoj v období tvorby. Stávající vývoj v jednotlivých rozvojových
oblastech města již vyžaduje podrobné vyhodnocení a nastavení nových strategických kroků s využitím
moderních přístupů, a další rozvoj a posílení participace a sítě regionálních partnerů. V současné době
je rovněž zpracováváno několik odvětvových koncepcí, které vstupují do strategického plánu jako
podklad. Strategický plán je využívá pro stanovení konkrétních cílů, opatření a aktivit.

2.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Příprava strategie je dlouhodobý a složitý proces, do kterého jsou zapojeni mnozí regionální aktéři z
veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Celý proces tvorby strategie byl rozdělen do tří fází –
analytická, návrhová a implementační. První fáze byla zaměřena na přípravu tvorby strategie a
analytickou část. Byla vytvořena analýza a identifikace problémových okruhů města Prachatice.

6

Druhá fáze spočívá v sestavení návrhové části. Struktura návrhové části je členěna na vizi, globální cíl,
priority, opatření. Pro každé opatření jsou pak sestaveny a typové aktivity, očekávané cíle a vybrané
aktivity. Důležitým vstupem pro strategii jsou dílčí odvětvové koncepce, které jsou v současné době
také zpracovávány.
Jedná se o tyto dokumenty:
•
•
•

Koncepce sportu
Koncepce vzdělávání
Plán odpadového hospodářství

Třetí fáze je implementační. Obsahem této fáze projektu je metodika implementace strategie, která
obsahuje návrh řídících struktur na úrovní řídící/rozhodovací a výkonné, návrh procedur, časový plán
a způsob sběru informací o průběhu projektů, návrh monitoringu výstupů aktivit. Do přípravy Strategie
a jednotlivých segmentových koncepcí jsou zapojeni také místní aktéři. Jedná se především o členy
místní samosprávy, městského úřadu, komisí rady města Prachatice a pracovních skupin. Strategický
plán Prachatic – bude schvalovat Zastupitelstvo města

2.6 HLAVNÍ CÍLE
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Návrh globálních cílů je stanoven tento:
A: Prachatice jsou centrem regionu
Město je regionálním centrem pro okolní města a obce. Je aktivní v meziobecní spolupráci a flexibilně
reaguje na výzvy a náhlé změny. Město zná a strategicky podporuje své hodnoty, nabízí kvalitní
vzdělání, podmínky pro bezproblémovou mezigenerační soudržnost, zdraví svých obyvatel a péči o
seniory.
B: Prachatice jsou městem pro život
Město je atraktivní pro rodinný život, je klidné a bezpečné. Město zodpovědně hospodaří se svým
majetkem, je vstřícné pro obyvatele a zajišťuje efektivní veřejnou správu založenou na komunikaci a
participaci občanů.
C: V Prachaticích rádi bydlíme
Město je kompaktní, prostupné, má zdravé životní prostředí a systematickým úsilím zvyšuje kvalitu
veřejných prostor. Město na svém území úspěšně zabezpečuje vyvážené podmínky pro individuální
automobilovou, veřejnou, cyklistickou i pěší dopravu.
D: Prachatice jsou městem pohybu a kultury
Město, místní aktivní spolky i sdružení, stavící na tradici pestrého veřejného dění, jsou významnými
činiteli ve sportovním a společenském životě a společně s městskými institucemi spoluvytváří skvělé
podmínky pro aktivní trávení volného času. Město je hrdé na svou bohatou historii, uchovává ji a rozvíjí
pro další generace.

Koncepce je dále rozčleněna do šesti tematických priorit a k nim stanovených opatření.
•
•
•
•
•
•

Doprava
Životní prostředí
Územní rozvoj a bydlení
Kultura a sport
Místní ekonomika a cestovní ruch
Školství, vzdělávání a sociální péče
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Obrázek 1 Struktura opatření, typových intervencí očekávaných cílů a vybraných projektů v oblasti dopravy
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Obrázek 2 Struktura opatření, typových intervencí očekávaných cílů a vybraných projektů v oblasti životního prostředí
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Obrázek 3 Struktura opatření, typových intervencí očekávaných cílů a vybraných projektů v oblasti územního rozvoje a
bydlení

11

Obrázek 4 Struktura opatření, typových intervencí očekávaných cílů a vybraných projektů v oblasti kultury a sportu
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Obrázek 5 Struktura opatření, typových intervencí očekávaných cílů a vybraných projektů v oblasti místní ekonomiky a
cestovního ruchu
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Obrázek 6 Struktura opatření, typových intervencí očekávaných cílů a vybraných projektů v oblasti školství, vzdělávání a
sociální péče
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2.7

MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI,
VZHLEDEM K JEJICH UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM
PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ ZDROJE APOD.

Strategický plán rozvoje města Prachatice 2023 -2033 bude hlavním strategickým dokumentem města
a vytyčí zásadní směry rozvoje území na stanovené období 2022-2030 tak, aby bylo město připraveno
na další ekonomický, demografický a politický vývoj. Strategický plán bude respektovat zásady
udržitelného rozvoje.
Strategický plán bude podkladem pro:





činnost města a městských organizací,
zpracování jednotlivých projektů, zajišťujících rozvoj města Prachatice, které budou řešit
konkrétní problematiku dotčeného území,
čerpání dotací z dotačních programů ČR, EU, Jihočeského kraje a dalších zdrojů,
pro zpracování územně plánovací dokumentace města.

Na základě Strategického plánu budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi, cíle a
opatření. Koncepce svým charakterem naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, neboť stanoví
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona.
Dále dle stanovisek orgánů ochrany přírody lze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze,
velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je konkrétněji komentována
zde:





umístění záměrů – část z předpokládaných cílů a opatření bude pravděpodobně
administrativního, organizačního či marketingového charakteru bez významnějšího
územního průmětu. Některé cíle a opatření budou mít územní průmět. Ten je předpokládán
např. u opatření v oblasti dopravy (podpora cyklostezek, apod.), životního prostředí
(opatření v krajině, protipovodňová opatření, úpravy veřejných prostranství, zařízení pro
nakládání s odpady, apod.).
Priority, které budou nebo mohou mít územní průmět, jsou zejména tato:
o Územní rozvoj a bydlení - Prioritou města bude ochrana nezastavěného území a
krajiny, nová bytová výstavba a zkvalitňování veřejných prostranství.
o Doprava - Prioritou města bude upřednostnění zájmů hromadné a alternativní
dopravy před individuální automobilovou dopravou.
o Životní prostředí - Prioritou města bude zahrnutí environmentálních principů do
každého městského projektu či akce.
povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost záměrů v koncepci specifikována nebude a
bude řešena v dalších fázích přípravy projektů, které budou z koncepce vyplývat, případně v
akčním plánu.
provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nebudou s ohledem na
podrobnost koncepce uvedeny a budou předmětem řešení v navazujících fázích přípravy
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konkrétních záměrů a případně i v rámci procesu EIA či naturového hodnocení vlivů záměrů.
Samotná koncepce tedy nebude stanovovat provozní podmínky a požadavky na přírodní
zdroje.

2.8 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Strategický plán rozvoje města Prachatice 2023-2033 bude navržen v jedné variantě. Při přípravě
konkrétních projektů/záměrů vyplývajících ze Strategického plánu mohou být prověřovány jejich
varianty.

2.9 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na národní, krajské
a místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé úrovni vzájemných
vazeb – účelný, proto jsou uváděny pouze ty nejdůležitější.

2.10 VZTAH K PŘIJATÝM CÍLŮM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Cíle navrhované v rámci této koncepce by měly být v souladu s cíli vybraných strategických a
programových dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány pro dlouhodobé období.
Níže je tabulkovou formou provedeno vyhodnocení vztahu SPRM města Prachatice ke koncepcím
přijatým na mezinárodní, vnitrostátní a regionální úrovni, které se vztahují k zájmovému území,
předmětu řešení posuzované koncepce a způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí.
Hodnocení je provedeno pomocí stupnice uvedené v následující tabulce, která byla převzata z
Metodického doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí (Věstník MŽP č.
1/2019)
Tabulka 1 Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím přijatým na mezinárodní, vnitrostátní
a regionální úrovni
 Strategický plán rozvoje města Prachatice 2015–2022,
 Územní plán Prachatice,
 Strategie cestovního ruchu města Prachatice,
 Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Prachaticko pro období 2016–2020,
 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice 2018–2023,
 Plán odpadového hospodářství města Prachatice 2016–2020,
 Plán rozvoje sportu města Prachatice 2018–2025,
 Program regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2019–2021,
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice 2020–2022,
 Prachatice - příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických
 změn,
 Povodňový plán Prachatice,
 Plán prevence kriminality města Prachatice 2020-2022,
 Program rozvoje Jihočeského kraje 2021–2027,
 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje,
 Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+,
 Strategický rámec České republiky 2030,
 Národní plán obnovy,
 Koncepce SMART cities,
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Digitální Česko,
Dohoda o partnerství 2021–2027,
Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030,
Zelená dohoda pro Evropu.

Hodnocení souladu koncepce se strategickými dokumenty bude součástí dokumentu Vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v tom případě, že o nutnosti jeho zpracování
rozhodne příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení.

Intenzita
vztahu

Popis vztahu

Odůvodnění vztahu

3

velmi silný (přímý) vztah

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky
nebo záměry s konkrétně definovaným nárokem na
změnu využití území, které se přímo promítají do
posuzované koncepce, jejich zahrnutí je nezbytnou
podmínkou vyplývající z přijatého strategického
dokumentu.

2

silný (přímý) vztah

Strategický dokument bez konkrétně definovaných
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. Do
předkládané koncepce se promítají ve formě priorit,
požadavků nebo podmínek (verbální výroky). Realizace
koncepce není přímo závislá na přijatém strategickém
dokumentu.

1

Slabý
vztah

0

bez vztahu

nebo

nepřímý Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky
nebo záměry s přímou vazbou na navrhovanou koncepci,
je však podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů.
Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky
nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci předkládané
koncepce.

V následující tabulce je provedeno vyhodnocení intenzity vztahu SPRM města Prachatice k těm
koncepcím, ke kterým byl identifikován nějaký vztah nebo u kterých nebylo možno tento vztah a priori
vyloučit. Koncepce, u kterých bylo možno vztah a priori vyloučit nebo byl zjevně zanedbatelný
(intenzita vztahu 0), nejsou v následující tabulce uváděny.
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Tabulka 2 Vztah SPRM města Prachatice ke koncepčním dokumentům
Dokumenty

Možná vazba Komentář

Zelená dohoda pro
Evropu (European
Green Deal)

1

Neobsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci, ale je důležitým podkladem pro formulaci
některých specifických cílů v návaznosti na Prioritu 2 Životní
prostředí.

Adaptační strategie
EU (An EU Strategy
on Adaptation to
Climate Change)

1

Neobsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci, ale je důležitým podkladem pro formulaci
některých specifických cílů v oblasti adaptací na dopady
změnu klimatu

Strategie
regionálního
rozvoje ČR 2021+
(2019)

2

Strategie ČR 2021+ je základním koncepčním dokumentem v
oblasti regionálního rozvoje a nástrojem realizace regionální
politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na
regionální rozvoj. Obsahuje podněty a požadavky s
konkrétně definovaným nárokem na změnu využití území,
které se promítají do posuzované koncepce.

Strategický rámec
udržitelného
rozvoje - Česká
republika 2030

2

Obsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci, týkající se zejména adaptace sídel na změnu
klimatu (Priorita Životní prostředí, téma adaptace na dopady
změn klimatu ve volné krajině a ve městě).

Státní
politika
životního prostředí
České
republiky
2030 s výhledem do
2050

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Promítá se do předkládané koncepce prostřednictvím
zaměření a formulací specifických cílů v Prioritě 2 Životní
prostředí (např. ochrana ovzduší, mitigace, adaptace na
dopady změn klimatu).

Strategie
přizpůsobení
se
změně klimatu v
podmínkách

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci promítá prostřednictvím specifických
cílů v Prioritě 2: Životní prostředí, s důrazem na zvýšení
kvality životního prostředí, adaptace na změnu klimatu
(šetrné nakládání a zadržování vody, mitigace).

Politika územního
rozvoje
České
republiky;
aktualizace č. 1, 2, 3
a5

2

Nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce
pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných
úkolů územního plánování (viz. §18 a §19 zákona č.183/2006
Sb.) v republikových, přeshraničních a mezinárodních
souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj
území, jehož úkoly se propisují do ZÚR a následně do ÚP
města.
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Krajské
dokumenty

Možná
vazba

Komentář

Zásady územního
rozvoje

3

ZÚR je hlavním nástrojem strategického řízení kraje. Uvádí,
které cíle jsou pro rozvoj území nejdůležitější. Slouží jako
vodítko ke zpracování dalších úrovní územně-plánovací
dokumentace.

Strategie rozvoje
kraje 2030

3

Ve vztahu k životnímu prostředí je klíčový koncept trvale
udržitelného rozvoje, který se prolíná většinou Priorit SPRM

Plán odpadového
hospodářství
Jihočeského kraje

2

Plán odpadového hospodářství řeší hlavně předcházení
vzniku odpadů, nakládání s odpady, udržitelný rozvoj
společnosti, maximální využívání odpadů jako náhrady
primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Plán
se v SPRM promítá prostřednictvím specifických cílů v
Prioritě 2: Životní prostředí (např. řešení nakládání s
komunálními odpady a bioodpady, oběhové hospodářství).

Vazby na koncepční materiály, ke kterým byl identifikován velmi silný (3) nebo silný (2) vztah k SP
města Český Těšín budou podrobněji popsány v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví v případě, že o nutnosti jeho zpracování rozhodne příslušný úřad v Závěru
zjišťovacího řízení.
2.11 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Koncepce je připravována začátku roku 2022. V současnosti je zpracována Analytická část,
projednávána je Návrhová část a zpracována je i Implementační část. Finální termín dokončení a
schválení koncepce závisí také na dalším vývoji procesu SEA. Termín schválení koncepce je plánován
na podzim roku 2022.

2.12 Návrhové období
Koncepce je zpracována na období 2023-2033.

2.13 Způsob schvalování
Koncepce je závazným dokumentem pro město Prachatice. Bude projednána a schvalována
Zastupitelstvem města Prachatice.
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3 ÚDAJE DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných
údajů Ministerstva životního prostředí ČR, Jihočeského kraje, města Prachatice a z dalších zdrojů. Výše
uvedené zdroje byly tam, kde to bylo možné, doplněny dalšími relevantními údaji o stavu životního
prostředí, například získanými z aktuálních dokumentů týkajících se stavu ŽP v kraji ve smyslu § 10 b),
odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné
uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést samoúčelnou
kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy v zatížení
jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího řízení možno
zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost posouzení dle
zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní metody
hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.

3.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je srovnatelné s územím katastru města Prachatice. Město leží v jihozápadní
příhraniční části České republiky v Jihočeském kraji a okrese Prachatice. Jeho rozloha činí 38,90 km2 a
počet obyvatel je 10 840 (2020).

3.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT
KONCEPCÍ OVLIVNĚNY
Koncepce je zaměřena na území města Prachatice. Katastrální území v Prachaticích jsou následující:










Prachatice,
Staré Prachatice,
Libínské Sedlo,
Perlovice,
Kahov,
Oseky,
Volovice,
Stádla
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3.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Město je z velké části obklopeno lesy, které začínají za pásem luk a polí. Hranice lesa je z centra města
pěšky dostupná do 15 minut. Prostupnost z města do přírody je poměrně dobrá ve všech směrech, jen
na východní straně jsou v některých místech bariérou silnice, potok, průmyslové areály a železnice.
Kromě hospodářských smrkových a borovicových lesů je zde také Přírodní rezervace Libín s horským
suťovým lesem a pralesními místy. Z historických fotografií i ze starých map je patrné, že rozhraní mezi
lesem a zemědělsky obdělávanou půdou bylo dříve ostřejší a zároveň v některých místech byla hranice
lesa dále od města. Například s Libínským Sedlem bylo město propojeno širokým průsekem, který dnes
z velké části zarostl. Před válkou byla zemědělská krajina výrazně členitější, remízků bylo více, ale
nebyly na nich vzrostlé stromy. Dnes je možné pozorovat sukcesi kolem cest a hranic pozemků - příroda
prorůstá k městu.
Okolní krajina má pro obyvatele města velkou rekreační hodnotu. Díky velikosti a rozložení města je
volná krajina poměrně dobře pěšky dostupná. Zvlášť frekventovanou cestou (pěší a cyklo) je Tankovka,
panelová cesta, která vede po vrstevnici pod lesem západně od města. Pro procházky je oblíbená cesta
u Lázní nebo cesty po loukách v okolí Šibeničního vrchu a dále k Husinecké přehradě. Kolem města
vznikla okružní vyhlídková stezka, která měří 15km. Významnými přírodními prvky vstupujícími do
intravilánu města jsou potoky - Živný a Fefrovský a křemenný val zakončený Žižkovou skalkou, která je
prohlášena za přírodní památku. Další přírodní památkou je remízek u Irova dvoru, kde dříve existovala
naučná stezka, která ale v současnosti zarůstá. Na Horním (jižním) předměstí se nachází Štěpánčin park
založený v 80. letech 19. století. Za park je pak možné považovat ještě plochu u koupaliště Hulák. Malý
poloveřejný park je u Hospice sv. Jana Neumanna. Velké množství udržovaných zelených ploch se
stromy je samozřejmě na sídlišti. V jeho okolí se ale nacházejí i neupravené periferní plochy, kde je
otevřená příležitost pro jejich další artikulaci. V okolí „Škváráku“ východně od sídliště získává místo
charakter extenzivního parku.
V oblasti životního prostředí dochází k pozvolnému zlepšování stavu ovzduší, protože dochází
k snížení průměrné koncentrace částic PM10 a PM2,5. Stejně tak klesl počet firem se zaznamenanými
úniky škodlivých látek na území obce Prachatice.
V oblasti zdraví se v posledních letech ustálil počet ordinací praktických lékařů na území města
(12 ordinací) a počet ordinací dětských lékařů (4 ordinace). Nejen tyto faktory tak přispívají
ke skutečnosti, že se zvyšuje průměrná délka života u mužů (75,04 let) i žen (81,21 let). Vybavenost
města lékaři a lékárnami je ve srovnání s městy v ČR průměrná.
data pro
rok 2017

Název indexu

Index praktických lékařů

Index dětských lékařů

Index dojezdu do
nemocnice

Počet ordinací praktických lékařů na území města (dále
pouze obce) Prachatice
Počet ordinací praktických lékařů na území obce na
1 000 obyvatel
Počet ordinací praktických lékařů v dojezdu do 30
minut
Počet ordinací dětských lékařů na území obce
Prachatice
Počet ordinací dětských lékařů na území obce na 1 000
obyvatel
Počet ordinací dětských lékařů v dojezdu do 30 minut
Dojezdový čas k nejbližší nemocnici od radnice
v sekundách

data pro
rok 2018

data pro
rok 2019

data pro
rok 2020
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12

12

12

1,46

1,10

1,10

1

46

40

42

41

6

4

4

4

0,55

0,37

0,37

0

23

22

25

21

317

320

325

325
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data pro
rok 2017

Název indexu
Počet lékáren na území obce Prachatice
Index lékáren

Počet lékáren na území obce na 1 000 obyvatel

Index průměrné délky
života

Index znečištění ovzduší

data pro
rok 2019

data pro
rok 2020

6

6

6

6

0,55

0,55

0,55

0,56

Počet lékáren v dojezdu do 30 minut

19

19

18

17

Průměrná naděje dožití mužů v letech

74,97

75,02

75,26

75,04

Průměrná naděje dožití žen v letech

80,74

81,24

81,44

81,21

Průměrná koncentrace částic PM10 v μg x m^(-3)

12,46

12,46

12,79

12,39

Průměrná koncentrace částic PM2.5 v μg x m^(-3)

9,97

9,69

9,43

8,73

x

19

30

18

1 164

1 165

1 165

1 165

Vážený počet firem se zaznamenanými úniky
škodlivých látek na území obce Prachatice
Index chráněných území

data pro
rok 2018

Plocha chráněných území v okruhu 30 kilometrů od
radnice obce Prachatice v kilometrech čtverečních

Zdroj: Obcevdatech.cz

3.3.1 GEOMORFOLOGIE
Průměrná nadmořská výška katastrálního území je 561 m, nejvyšší nadmořskou výšku má Libín (1 096
m n. m.), nejnižší údolní niva pod Starými Prachaticemi (495 m n. m.).
Geomorfologické členění:
Systém: Hercynský
Provincie: Česká vysočina
Subrovincie: Šumavská soustava
Oblast: Šumavská hornatina
Celek: Šumavské podhůří
Podcelek: Prachatická hornatina
Šumavské podhůří je geomorfologický celek, který se nachází na severovýchodním okraji Šumavské
hornatiny. Jedná se o členitou vrchovinu vrásno-zlomového původu s výraznou modelací eroze a
denudace.
Prachatická hornatina je geomorfologický podcelek nacházející se v jihovýchodní části Šumavského
podhůří. Rozloha činí 489 km2, průměrná nadmořská výška činí 676 m. Jedná se o plochou kernou
hornatinu, rozčleněnou výraznými tektonickými kotlinami. Hornatina je tvořena dvěmi rozlehlými
tektonicky porušenými granulitovými tělesy s hornými vložkami serpentinitů a z biotitických rul a
pararul.
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3.3.2 KLIMA
Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města Prachatice do chladné oblasti CH7.

Obrázek 7 Charakteristika mírně teplé dle klasifikace Quitta
Zdroj: Povodňový plán města Prachatice

V roce 2011 město v rámci ankety týdeníku EKONOM Město pro byznys Jihočeského kraje obdrželo
uznání za nejméně znečištěné ovzduší. Měřítkem byl součet tuhých emisí, SOsub2/sub, NOsubX/sub a
CO na kmsup2/sup.

3.3.3 VODA
Nivou protéká Živný potok, přitékající od jihovýchodu a pokračuje severovýchodním směrem. Území
Prachatic patří do povodí Blanice a Živného potoka.
Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území města Prachatice

Obrázek 8 Základní hydrologické charakteristiky vodních toků
Zdroj: Povodňový plán města Prachatice

Ohrožení povodněmi:
Záplavové území vodního toku Živného potoka stanovil dne 12.05.2011 (č. j. KUJCK 2510/2011
OZZL/6/Ci ) Krajský úřad – Jihočeský kraj v úseku mezi ř. km 0,000 až ř. km 7,052. V katastrálním území
města Prachatice bylo stanoveno záplavové území Q5, Q20 a Q100 a vymezena aktivní zóna
záplavového území. »
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Záplavové území Blanice stanovil dne 18.12.2012 (č. j. KUJCK 27433/2012 OZZL/6/Jap) Krajský úřad –
Jihočeský kraj v úseku mezi ř. km 57,588 až ř. km 90,900. V katastrálním území města Prachatice bylo
stanoveno záplavové území Q5, Q20 a Q100 a vymezena aktivní zóna záplavového území.

Obrázek 9 Místa ohrožená přívalovou povodní.
Zdroj: Povodňový plán města Prachatice

Na vodních tocích na území města se nenachází žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska
technickobezpečnostního dohledu. Na Fefrovském potoce jižně od intravilánu města se nachází
Fefrovské rybníčky, dále v blízkosti Živného potoka jihovýchodně od intravilánu je Kandlův a Kavanův
rybník, které by v případě havárie mohly způsobit zvláštní povodeň.

Obrázek 10 Seznam významných vodních nádrží
Zdroj: Povodňový plán města Prachatice
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3.3.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho
prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 64/2011 Sb. V České republice jsou dvě úrovně zvláště
chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná
zvláště chráněná území (MZCHÚ). Mezi velkoplošná zvláště chráněná území patří národní parky
NP a chráněné krajinné oblasti CHKO a mezi maloplošná zvláště chráněná území patří (Národní
přírodní rezervace NPR, národní přírodní památky NPP, přírodní rezervace PR a přírodní památky
PP).
Velkoplošná ZCHÚ
Do správního obvodu města Prachatice nevýznamně zasahuje 1 velkoplošné zvláště chráněné území –
Chráněná krajinná oblast Šumava. Na správní území města vstupuje CHKO svým výběžkem v
jihozápadní části řešeného území.
CHKO Šumava byla vyhlášena Ministerstvem školství a kultury 27. prosince 1963 na rozloze 168 654
ha. V roce 1975 Ministerstvo kultury ČSR upravilo podmínky ochrany přírody v tomto území. V březnu
roku 1991 vyhlásila vláda ČR Národní park Šumava uvnitř dosavadní CHKO. Tím se vlastně CHKO stala
ochrannou zónou Národního parku a zároveň spravuje i další nejcennější partie Šumavy – jako je
Královský hvozd s Černým a Čertovým jezerem a Boubín, které se do národního parku Šumava
nedostaly. Organizačně je správa CHKO začleněna do správy Národního parku. CHKO Šumava chrání
kulturně vysoce hodnotnou krajinu, kde se ochrana přírody prolíná s lidskými aktivitami.
Maloplošná ZCHÚ
Ve sledovaném území města Prachatice se nachází 5 maloplošných zvláště chráněných území:




přírodní rezervace (PR):
o 1. PR Libín
4 přírodní památky (PP):
o PP Irův dvůr
o PP Stádla
o PP Upolíny
o PP Žižkova skalka

Lokalizace uvedených maloplošných zvláště chráněných území je zobrazena na obrázku níže, spolu se
zákresem zasahující části CHKO Šumava. Stručná charakteristika MZCHÚ byla zaznamenána do tabulky
pod obrázkem.
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Obrázek 11 Přehled zvláště chráněných území v zájmovém území
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Obrázek 12 Maloplošná zvláště chráněná území v ZÚ

Vzhledem k charakteru většiny těchto území, jejich předmětů a cílů ochrany je nepravděpodobný
konflikt plánovaných opatření se základními a bližšími ochrannými podmínkami těchto MZCHÚ.
V případě opatření navržených na území MZCHÚ či v jeho ochranném pásmu je nutné zažádat o
výjimku ze zákazu v ZCHÚ podle § 43 ZOPK u příslušného orgánu ochrany přírody. Je nutné brát zřetel
na případný negativní vliv činností prováděných mimo území ZCHÚ a případný konflikt plánovaných
opatření se základními a bližšími ochrannými podmínkami těchto ZCHÚ.

3.4 Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území
Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:
OVZDUŠÍ
•
•

Průchod silniční komunikace s intenzivní tranzitní dopravou městem s minimálními
možnostmi jiného řešení v důsledku geografických podmínek
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je celoročně automobilová doprava a v zimním
období vytápění domácností

VODA
•
•
•

Rychlý odtok vody z krajiny (mj. v důsledku existence původních melioračních
systémů)
Existence záplavových území
Dopady klimatické změny (riziko bleskových povodní, sucho omezující další rozvoj a
udržování městské zeleně, odumírání lesních porostů)
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•

Řešení protipovodňových opatření převážně technickým řešením

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ
•

•
•

Erozní ohrožení půd z důvodu intenzivního zemědělského využívání půd, jejich
svažitosti a nedostatku stabilizačních prvků v krajině (meze, aleje, rozptýlená zeleň,
zatravněné údolnice, louky, polní cesty, nivní porosty apod.)
Erozní ohrožení a vysušování půd
Trend soustřeďovat zemědělské pozemky do větších půdních bloků má negativní vliv
na biodiverzitu.

LESY
•
•

Další degradace lesů v důsledku dopadů klimatické změny a návazné gradace škůdců;
sukcese invazivních druhů v lese
Velkou část lesů tvoří smrkové porosty. Ty jsou v současné době poškozovány
suchem, kůrovcem a dalšími chorobami

PŘÍRODA A KRAJINA
•
•

Současná podoba ÚP, který neumožňuje udržitelný rozvoj města s respektováním
jeho nezbytných funkcí
Pokračující nárůst intenzivního cestovního ruchu, a zvyšující se tlak na cenné části
přírody

ZELEŇ
•
•
•

Chybí koncepce pro plánování, realizaci a péči o městskou zeleň
Absence koncepce modrozelené infrastruktury
Absence ploch pro případnou výsadbu zeleně (např. pro účely náhradní výsadby),
nízká kvalita zeleně na sídlištích, využívání zelených ploch pro parkování, vedoucí k
jejich degradaci

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
•
•

Na území města je evidovaných několik starých ekologických zátěží
Spontánní vznik černých skládek odpadu

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
•
•
•
•

•

Pomalé snižování produkce SKO a současné nedokonalé řešení hnízd sběru
komunálního odpadu (nepořádek, vandalismus, estetika);
Vysoký podíl odstraňování odpadů skládkováním
Ekonomická náročnost stávajícího systému nakládání s odpady a absence zařízení k
využití či úpravě odpadů (stavební odpady, biologicky rozložitelný odpad).
Nepřipravenost na plnění cílů „balíčku oběhového hospodářství“ a cílů EU v oblasti
nakládání s odpady. Dopad na výši nákladů (včetně poplatků) za nakládání s odpady;
snižující se využití vytříděného odpadu
Zvýšení spotřeby jednorázových obalů a zvýšení produkce nebezpečného odpadu v
souvislosti s Covid 19

HLUK
•

Překračování limitů hladin hluku v blízkosti zatížených silničních komunikací
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4 PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
V případě, že Závěrem zjišťovacího řízení bude rozhodnuto o dalším posuzování, bude komplexní
posouzení Strategického plánu rozvoje města Prachatice na životní prostředí a veřejné zdraví následně
provedeno v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP.
V takovém případě by byl použit standardní postup stanovení referenčních cílů životního prostředí a
porovnání jednotlivých cílů, respektive opatření strategického plánu, s uvedenými referenčními cíli.
Referenční cíle ochrany životního prostředí umožní posoudit, jak mohou jednotlivé cíle, respektive
opatření strategického plánu, ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí, a zda je budou
ovlivňovat pozitivně, negativně nebo zda budou vůči plnění cílů neutrální. Následně mohou sloužit jako
základ pro sledování (monitoring) dopadů implementace strategického plánu na životní prostředí
pomocí stanovených indikátorů a také jako rámec pro určení environmentálních kritérií výběru
intervencí (projektů), podporovaných koncepcí.
Pro stanovení referenčního hodnotícího rámce a tím i sestavení vybrané sady referenčních cílů ochrany
životního prostředí bude použit osvědčený postup.
1. V první fázi bude na základě cílů a priorit národních i krajských koncepčních dokumentů,
které mají k předmětnému strategickému dokumentu vztah, vytvořen seznam všech
potenciálních referenčních cílů (sada potenciálních referenčních cílů ŽP).
2. Tento seznam bude dále upraven na základě stávající analýzy stavu životního prostředí
města.
3. Referenční rámec však může být finalizován až na základě Závěru zjišťovacího řízení, který
by měl obsahovat upřesnění obsahu a rozsahu připravovaného Vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví a stanovit, který oblastem životního prostředí by měla
být ve Vyhodnocení věnována zvláštní pozornost z důvodu potenciálních dopadů koncepce.
Ve druhé fázi by byly v rámci Vyhodnocení vybrány z kompletní sady potenciálních referenčních cílů
ochrany životního prostředí ty cíle, u nichž bude nalezena vazba k jednotlivým cílům a opatřením
koncepce. Vyhodnocení by bylo provedeno tabulkovou formou porovnáním vztahu cílů a opatření
rozvoje k vybraným referenčním cílům (negativní, neutrální, respektive pozitivní vliv) s následným
komentářem a doporučením autorům a předkladateli koncepce.
Při hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady,
tedy potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu výše uvedených právních předpisů, ale také
vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v oblasti a jejím plánovaným rozvojem (tedy stav ŽP
jako potenciální limit rozvoje).

Specifikace hlavních potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
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Předpokládané vlivy na životní prostředí je možné v této fázi pouze usuzovat, a to na obecnější úrovni,
jelikož se teprve zpracovává návrhová část. Níže uvedený text je tedy nutné chápat především
orientačně, a to s ohledem na stávající trendy v rámci ČR, potažmo města Prachatice.
Předpokládané pozitivní vlivy SPRM na životní prostředí je možné předpokládat v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zlepšení stavu ovzduší
Efektivní odstraňování starých ekologických zátěží (rekultivace, sanace)
Zlepšení stavu vodních toků, obnova a stabilizace vodního režimu v krajině, podpora
zadržování vody ve volné krajině a ve městě
Snížení rizika erozní ohroženosti půdy a předcházení záboru kvalitních půd ZPF
Zlepšení druhové skladby lesů a schopnosti zadržování vody v krajině
Adaptace na dopady změny klimatu ve městě a okolí
Efektivnější nakládání s odpady, omezení produkce a skládkování komunálního odpadu
Zlepšení ochrany přírody a krajiny, zvýšení stability ekosystémů
Potenciální pozitivní vlivy na veřejné zdraví
Podpora udržitelné mobility ve městě

Potenciální rizika mohou představovat střety s oblastmi se zvýšenými požadavky na ochranu přírody a
krajiny. Jedná se především o zvláště chráněná území a území evropsky významné lokality a ptačí
oblasti soustavy Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Jde také o další cenná území (přírodní památky, prvky ÚSES, významné krajinné
prvky a další), která představují ohniska biodiverzity a zajišťují migrační prostupnost krajiny.
Další potenciální rizika mohou plynout ze záboru ZPF nebo PUPFL, v případech, kdy bude nutné vynětí
ze ZPF či PUPFL.
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5 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
5.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zaměření a rozsah Koncepce a její působnost pro území města Prachatice nepředpokládá její významné
negativní vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky. Pokud by takové vlivy byly zjištěny v
průběhu posuzování, bude na tuto skutečnost neprodleně upozorněn příslušný úřad.

5.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V
OZNÁMENÍ KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.

5.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí, které byly známy v době
zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.

5.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE §
45I ODST. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování Strategického plánu rozvoje města Prachatice na roky 2021-2030 s jeho
stručnou charakteristikou byla zaslána dotčenému orgánu ochrany přírody s žádostí o stanovisko k
potenciálním vlivům Koncepce na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
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Datum zpracování oznámení koncepce:
Oznámení koncepce bylo zpracováno 18.5.2022

příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení koncepce:

AQE advisors a.s.
třída Kpt. Jaroše 194/31
602 00 Brno
telefon: +732 948 338
email: info@raddit.cz
Složení týmu (abecedně):
Ing. Pavel Franěk
RNDr. Ondřej Krejčí
Ing. Barbora Miturová
Ing. Jan Havránek Ph.D., MBA, MPA

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:

Ing. Martin Malý

Digitální podpis:
23.05.2022 13:27
…………………………………………………………………..

Ing. Martin Malý
starosta města
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SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
ZÁKLADNÍ PODKLADY A ZDROJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategický plán rozvoje města Prachatice (2015)
Strategie cestovního ruchu města Prachatice (2021)
Audity udržitelného rozvoje Prachatice, místní Agenda 21
Prachatice - příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických změn
Územní plán Prachatice (2017)
Centrální evidence dotací z rozpočtu, dostupné na http://cedr.mfcr.cz/
MONITOR (informační portál Ministerstva financí), dostupný na
https://monitor.statnipokladna.cz/
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje
Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje
Zápisy z jednání Komise pro ŽP
Zastřešující portál Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR, dostupný na
https://www.dotaceeu.cz/

INTERNETOVÉ STRÁNKY
• www.chmi.cz
• www.czso.cz
• www.eagri.cz
• www.geology.cz
• www.geoportal.gov.cz
• www.kontaminace.cenia.cz
• www.mapy.cz
• www.nature.cz
• www.natura2000.cz
• www.edpp.cz/povodnovy-plan/prachatice
• www.prachatice.cz
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