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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 10d 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 
 
 
Identifikační údaje:  
 
Název: Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu 

Předkladatel: Obec Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň 

Umístění:  Jihočeský kraj, katastr obce Domanín  

 

Charakter koncepce: 
 
Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu je střednědobý strategický dokument, který definuje 
základní strategické cíle a přístupy pro zmírnění dopadů klimatických změn obce Domanín, určuje opatření a 
aktivity pro dosažení definovaných cílů, tak aby obec Domanín prosperovala jako celek. Strategie je tvořena pro 
období s výhledem do roku 2030.  

Hlavním cílem Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu je, aby obec Domanín byla připravena 
reagovat na dopady změny klimatu, a aby byly připraveny návrhy opatření, díky kterým bude obec Domanín a 
její okolí atraktivnějším místem pro život obyvatel a fungování podnikatelských i neziskových subjektů.  

Návrhová část Adaptační strategie je klíčovou částí strategie obce Domanín. Obsahuje hlavní adaptační priority, 
adaptační cíle a adaptační opatření. Struktura priorit, cílů a opatření vyplývá ze zjištění v analytické části práce.  

Pro obec Domanín je navrženo celkem sedm adaptačních priorit, z toho dvě klíčové priority v extravilánu obce, 
tři priority v intravilánu a dvě priority systémové a sociální Adaptační priority jsou rozděleny do konkrétních 15 
adaptačních cílů obce.  

V extravilánu jsou stanoveny priority:  

• Retence vody v krajině, protierozní a protipovodňová ochrana (zadržování vody v krajině) 

• Pestrá, stabilní a odolná krajina (podpora krajinné mozaiky, zvyšování biodiverzity, ochrana a podpora 
rozvoje přírodních a přírodě blízkých lokalit, posílení ekologické stability).  

V intravilánu jsou stanoveny priority:  

• Funkční zeleň a atraktivní veřejná prostranství (výsadby a péče o zeleň v zastavěných částech obce),  
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• Voda v obci (podpora vsaku a retence, efektivní využití dešťových a šedých vod, udržování kvality 
vod),  

• Adaptace staveb a infrastruktury (aplikace adaptačních opatření při nové výstavbě a na stávajících 
budovách a při rekonstrukci infrastruktury).  

Systémové a sociální priority jsou:  

• Ochrana zranitelných skupin (zlepšování podmínek pro zranitelné skupiny obyvatel)  

           • Systémová opatření (rozvoj obce v souladu s principy adaptační strategie, vzdělávání a šíření osvěty, 
regulace turismu, krizový management klimatických jevů)  
 
Jednotlivé cíle mohou být naplňovány různými adaptačními opatřeními, přičemž konkrétní opatření mohou 
sloužit pro naplnění více cílů. Pro úspěšné naplnění cílů je obvykle nutné aplikovat více opatření. Navrhovaná 
opatření v extravilánu navazují na ekologickou oblast analytické části strategie. Navrhovaná opatření v 
intravilánu navazují na technickou oblast analytické části strategie. Navrhovaná systémová a sociální opatření 
navazují na socio-environmentální oblast analytické části strategie. 

Návrhové období: 2021 - 2030 

Zpracovatel oznámení: EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno 

 

Průběh zjišťovacího řízení:  

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 30. 11. 2021 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 JHC026K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. 
Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.  

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany 
přírody, ZPF, SEA a CITES, obdržel v řádné lhůtě pro vyjádření (do 21.12.2021) vyjádření celkem 4 subjektů, 
přičemž vyjádření byla bez zásadních připomínek. Požadavek na aplikaci procesu SEA nebyl vznesen v žádném 
z doručených vyjádření. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly použity jako podklad pro vydání 
tohoto závěru zjišťovacího řízení. 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j. KHSJC 
40134/2021/HOK JH-TA ze dne 9.12.2021, v němž není požadováno posuzovat koncepci podle zákona 
č.100/2021 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského čj. SBS 49934/2021/OBÚ-06, 
ze dne 17.12.2021, v němž OBÚ sděluje, že v tomto katastrálním území nemá žádné zájmy. 

Vyjádření města Třeboň, odboru životního prostředí, č.j. METR 19041/2021 PuJa ze dne 17.12.2021, v němž je 
z hlediska zákona o odpadech upozorňováno na nutnost dodržování ustanovení zákona o odpadech, z hlediska 
zákona o vodách je považována za přínosnou a nejsou k němu připomínky, z hlediska zákona o ochraně přírody 
a krajiny nesou připomínky, z hlediska  zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je třeba v případě 
případného návrhu záboru půdy postupovat se Zásadami plošné ochrany ZPF dle § 4 zákona, z hlediska lesního 
zákona není nutné dále posuzovat  podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a z hlediska ochrany 
ovzduší nejsou připomínky a je předpokládáno, že navazující projekty budou mít pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. 

Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České Budějovice, zn. ČIŽP/42/2021/5775 
ze dne 21.12.2021, v němž nejsou uvedeny k oznámení koncepce žádné připomínky. 

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení jsou k nahlédnutí na krajském úřadě nebo v 
Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), pod kódem koncepce 
JHC26K. 
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Závěr:  
 
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce Krajský úřad Jihočeského kraje, 
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, vydává závěr zjišťovacího řízení podle ustanovení § 10d 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů v tom smyslu, že 
koncepce „Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu“  
 

nebude posuzována 
 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů  
 
 

Odůvodnění:  
 

Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu (dále jen AS Domanín) naplňuje definici koncepce podle 
ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Proto bylo podle ustanovení § 10d zákona provedeno zjišťovací řízení, zda koncepce bude dále posuzována 
podle uvedeného zákona.  
 
K výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad po zohlednění kritérií pro zjišťovací řízení dle 
přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí: 
 
1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na:  

a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce – předložená 
koncepce je řešena v jedné variantě.  

b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich 
umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje – z oznámení koncepce vyplývá, že část uvažovaných opatření je administrativního, organizačního 
či marketingového charakteru. Některá opatření v extravilánu obce Domanín však mohou mít konkrétní 
uzemní průmět a mohou tím vyvolávat vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.  

 c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce – předmětná koncepce má vztah k mnoha dokumentům na 
různé úrovni, zejména Politika ochrany klimatu ČR (2017), Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR (2015), Koncepce ochrany před následkem sucha pro území České republiky, Program 
rozvoje Jihočeského kraje 2021 – 2027, Územní analytické podklady Jihočeského kraje, atd.  

d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, 
zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje – tato koncepce může být koncepcí s 
významným potenciálem pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.  

e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálněekonomických aspektů) 
– předpokládané vlivy AS Domanín z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v obci Domanín 
a jejím katastru celkově pozitivní, zejména opatření v intravilánu obce a systémové a sociální priority. Ty 
zahrnují např. podporu udržitelných forem turismu či zlepšování podmínek pro zranitelné skupiny obyvatel. 

f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci – stávající 
problémy životního prostředí, které jsou závažné pro koncepci, jsou kromě vlastní změny klimatu spočívající 
v extrémních jevem počasí (dlouhé vlny veder, přívalové srážky, dlouhodobé sucho), především rychlý odtok 
vody z krajiny, zhoršená kvalita povrchových vod (eutrofizace rybníků), erozní ohrožení půd z důvodu 
intenzivního zemědělského využívání půd, nedostatek stabilizačních prvků v krajině, sukcese invazních 
druhů, nepůvodní dřevinná skladba, tlak na cenné části přírody a krajiny (negativní dopady turistiky a 
rekreace). 
g. význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů 
Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a 
programy v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod) – koncepce není v rozporu se 
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závazky, které pro ČR vyplývají z právních předpisů Evropského společenství týkajících se životního prostředí 
a veřejného zdraví a nepředstavuje významné dopady na oblast uplatňování evropského práva životního 
prostředí 

2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného 
území, zejména s ohledem na:  

a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu – vzhledem k charakteru koncepce a jeho 
cílů lze konstatovat, že koncepce nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Jsou očekávány převážně pozitivní vlivy, vyjma případných záborů ZPF a PUPFL. 

b. kumulativní a synergickou povahu vlivu – vzhledem k charakteru koncepce nejsou kumulativní a 
synergické vlivy předpokládány. 

c. přeshraniční povahu vlivu – s ohledem na lokalizaci, účel a cíle koncepce nejsou předpokládány žádné 
přeshraniční vlivy.  

d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při 
přírodních katastrofách, při haváriích) – při uplatňování koncepce nejsou předpokládána rizika pro 
životní prostředí a veřejné zdraví v souvislosti s přírodními katastrofami či haváriemi.  

e. závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen) – 
významné negativní vlivy koncepce se nepředpokládají. Konkrétní dopady realizace opatření, které mohou 
přímo ovlivňovat obyvatele dotčených částí, budou dle potřeby vyhodnoceny v rámci posuzování vlivu 
projektu na životní prostředí (tzv. proces EIA). 

f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na: 

i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví – na území obce Domanín zasahuje 
část Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, dále území spadá pod biosférickou rezervaci UNESCO 
(Třeboňské rybníky). Zasahují sem také evropsky významná lokalit Třeboňsko (v okolí 
Schwarzenberské hrobky) a ptačí oblast Třeboňsko. V katastru obce Domanín se nacházejí dvě 
národní nemovité kulturní památky – Schwarzenberská hrobka (součástí je i park s hodnotnými 
stromy) a velmi okrajově také Rožmberská rybniční soustava (rybník Svět na hranici území). 

ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace – v souvislosti s uplatňování koncepce nejsou 
očekávány potenciální negativní vlivy na obyvatelstvo.  

iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot – realizací koncepce 
nebude docházet k překračování norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot tak, jak jsou 
nastaveny v právních předpisech na ochranu životního prostředí. 

iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání – negativní vlivy na půdu lze předpokládat u 
opatření, při kterých dojde k záborům půdy. Vyhodnocení vlivů opatření s územním průmětem na 
půdu a horninové prostředí a návrh konkrétních kompenzačních opatření bude předmětem 
následných fází projektové přípravy. 

v. dopady změny klimatu – není předpokládáno negativní ovlivnění klimatu. 

 
g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární 
nebo mezinárodní úrovni – vzhledem k obecnému zaměření koncepce nelze předpokládat vlivy na 
oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni. 

3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti – přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení 
jiných koncepcí zpracovávaných na odlišné úrovni v téže oblasti byl shledán jako minimální.  
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Ke vlivu koncepce na soustavu NATURA 200 (EVL a PO) se vyjádřily tyto orgány ochrany přírody: 

AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy-SCHKO Třeboňsko, které svým stanoviskem vyloučilo významný vliv 
na předměty ochrany nebo celistvost EVL, 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství, který svým stanoviskem 
vyloučil významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost EVL, 

MŽP ČR – odbor výkonu státní správy II, které ve svém stanovisku uvádí, že koncepce nemůže mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti.  
 
Vzhledem k tomu, že všechny dotčené orgány ochrany přírody ve své územní působnosti vyloučily 
významný vliv na EVL a PO, předložená koncepce tedy nemá významný negativní vliv na soustavu 
Natura 2000.  
 
Na úrovni koncepce lze uvést, že ze zjišťovacího řízení nevyplývají žádné potenciálně významné vlivy a že většina 
uvažovaných opatření má příznivý vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a to zejména v oblastech, která jsou 
v dotčeném území problematická. Dále krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že dotčené území je tvořeno 
územním obvodem jedné obce.  
 
Na základě předloženého oznámení koncepce, jejího charakteru, velikosti dotčeného území, 
zaslaných vyjádření uplatněných v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení  a porovnání s kritérii 
pro zjišťovací řízení uvedenými v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí 
krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad takových vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních 
právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů.  
 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření 
dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
Dotčené územní samosprávné celky (Jihočeský kraj a obec Domanín) žádáme ve smyslu § 16 odst. 
2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na své 
úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je v souladu s tímto ustanovením žádáme o zaslání 
vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení. Vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: 
novotna2@kraj-jihocesky.cz.  
 
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetu na adrese Krajského úřadu Jihočeského kraje na 
www.kraj-jihocesky.cz, ve složce úřední deska, životní prostředí  – posuzování vlivů + integrovaná prevence v 
Informačním systému SEA na internetové adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod 
kódem koncepce JHC026K. 

 
 
 
Ing. Zdeněk Klimeš 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
 
Přílohy pro zpracovatele: obdržená vyjádření 
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Rozdělovník:  
 
 
Předkladatel koncepce: 

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

EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno, DS 
 
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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