
Strategický plán města Českých Budějovic 2017 ‒ 2027 

 
Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, jako příslušný úřad ve smyslu výše uvedeného zákona, vydal dne 

30. 5. 2018 souhlasné stanovisko (č. j.: KUJCK 72642/2018/OZZL/9) ke koncepci „Strategický plán 

města Českých Budějovic 2017 ‒ 2027“ (dále jen „SP“). 

 

V rámci stanoviska byly mj. stanoveny požadavky a podmínky, kterými budou zajištěny minimální 

možné dopady realizace Strategie na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

Následně byl dne 18. 6. 2018 Strategický plán města Českých Budějovic schválen Zastupitelstvem 

města Českých Budějovic.  

 

V souladu s § 10g, odst. 5 výše uvedeného zákona je předkladatel Strategie povinen zveřejnit 

schválenou koncepci, včetně prohlášení, které obsahuje zejména: 

 

a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající 

ze stanoviska ke koncepci, 

b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud 

byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a, 

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách, 

d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů 

koncepce na životní prostředí, 

e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na 

životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

 

a následně o zveřejnění informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také 

dotčené obce, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2. 

 

Níže je zpracováno prohlášení dle citovaného § 10g, odst. 5 zákona: 



a) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci 

 

Všechny požadavky a podmínky stanoviska ke Strategickému plánu města Českých Budějovic 2017 ‒ 

2027 podle § 10g odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, budou při 

realizaci koncepce plně zohledněny, což bude mimo jiné kontrolováno prostřednictvím mechanismu 

sledování a rozboru koncepce dle § 10h výše uvedeného zákona (viz bod e níže v textu). 

 

b) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud 

byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

 

Strategický plán města Českých Budějovic 2017 ‒ 2027 nebyl předmětem mezistátního posuzování 

podle § 14a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

c) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách 

 

Strategický plán města Českých Budějovic 2017 ‒ 2027 nebyl zpracován ve variantách. 

 

d) Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů 

koncepce na životní prostředí 

 

Veřejnost byla průběžně informována o aktuální přípravě strategického plánu prostřednictvím 

oficiálních webových stránek města Českých Budějovic a měla možnost se zapojit do jeho 

zpracování.  

 

Do hodnocení vlivů SP na ŽP byla veřejnost zapojena možností připomínkování zveřejněných 

a veřejně přístupných dokumentů Oznámení koncepce v rámci zjišťovacího řízení a dokumentů 

Vyhodnocení vlivů SP na ŽP a samotného návrhu SP. Všechny připomínky byly vypořádány 

v souladu s požadavky zákona. Vzhledem k tomu, že se veřejnost ke zveřejněným dokumentům  

nevyjádřila, příslušný úřad upustil od veřejného projednání.  

 

e) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona. 

 

Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

vyplývá z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

Monitoring vlivů koncepce na životní prostředí bude v dotčeném území sledován pomocí 

monitorovacích indikátorů uvedených v kapitole 9 vyhodnocení SEA a jejich sledování by mělo být 

prováděno v celém období platnosti SP. Toto hodnocení bude provádět zpravidla 1x ročně 

(1. hodnocení k listopadu 2018) Odborem rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města Českých 

Budějovic. Výsledky hodnocení budou předkládány vedení města Českých Budějovic, a následně 

zveřejňovány na webových stránkách města. 

 

Aby bylo možné sledovat vlivy SP pomocí navržených indikátorů, je nutné jejich sledování provázat 

s environmentálním hodnocením projektů, realizovaným v rámci strategického plánu. Tam, kde to 

bude relevantní, budou nástroje environmentálního hodnocení projektů zastoupeny také standardními 

procedurami hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), naturového hodnocení (hodnocení 

vlivů na EVL a PO soustavy chráněných území Natura 2000) nebo procedurami územního plánování 

v případech, kdy záměry pod zákony č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a č. 114/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, nespadají. 

Pokud bude zjištěno, že provádění SP má nepředvídané významné negativní vlivy na životní prostředí 

nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, 

informování příslušného úřadu a dotčených orgánů a současně bude rozhodnuto o změně strategického 

plánu.  


