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„Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu“  

- zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů  
 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako 
úřad příslušný podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“), obdržel dne 22.11.2021 oznámení koncepce „Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu“ 
které bylo zpracované podle přílohy č. 7 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 (dále jen „zákon“). 
 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), v souladu 
s § 10c odst. 2 zákona zasílá informaci o oznámení koncepce „Adaptační strategie obce Domanín na změnu 
klimatu“ (dále též jen „oznámení koncepce“) a sděluje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu 
řízení podle § 10d zákona.  
 
Do oznámení koncepce lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště ul. B. Němcové 49/3, č. dveří 311 v pondělí a ve středu 
v době od 8.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. 
 
Do textové část oznámení je možné nahlédnout také v informačním systému IS SEA na internetové adrese 
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce JHC026K. 
     
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Jihočeského kraje, ve smyslu § 16 citovaného zákona, lze nalézt na 
www.kraj-jihocesky.cz/uredni-deska (životní prostředí – posuzování vlivů + integrovaná prevence).  
 
Dotčené územní samosprávné celky (Jihočeský kraj a Obec Domanín) žádáme ve smyslu ustanovení § 16 
odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do 
oznámení nahlížet, na úřední desce s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Jihočeského kraje, 
Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 
20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Jihočeského kraje. Doba 
zveřejnění je nejméně 15 dní. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona Obec Domanín o zaslání 
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na 
adresu: novotna2@kraj-jihocesky.cz. 
 
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obec i kraj) a dotčené správní úřady ve smyslu § 10c odst. 2 
zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce příslušného úřadu na adresu: Krajský úřad - 
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Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský 
kraj. Ve vyjádřeních uvítáme doporučení, zda je nutné koncepci dále posuzovat podle zákona a na které oblasti 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví má být ve vyhodnocení kladen zvýšený důraz.  
 

 
Ing. Zdeněk Klimeš 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
 
 
 
 
 
Předkladatel koncepce: 

Obec Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň 
 
Zpracovatel oznámení: 

EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno 
 
Dotčené samosprávné celky: 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (radní p. Talíř) 
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),                                                                                            
Obec Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu nejméně 15 dní), 

DS  
 
Dotčené správní úřady: 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Čechy, Nám. Přemysla Otakara 
II. č. 34, 370 01 České Budějovice, DS 
Městský úřad Třeboň, odbor ochrany životního prostředí, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, DS  
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, 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           
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 2730/11, 301 00 Plzeň 
 
Na vědomí: 

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 – Smíchov, DS 
Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 Č. 

Budějovice, DS 
MŽP ČR, OVSS II, Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice  
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 110 00 Praha 10 
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