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Základní školy – stavby 
ZŠ Grünwaldova – rekonstrukce výměníkové stanice. Akce měla být původně realizována v roce 
2015 jako dotační. Následně bylo RM usn. č. 868/2015 rozhodnuto o odstoupení od dotace EFEKT 
2015 (7.200 tis. Kč). 
ZŠ a MŠ Kubatova – rekonstrukce školní kuchyně (9.742 tis. Kč). Projektová dokumentace pro 
provedení stavby byla zpracována v roce 2014. 
Zahrada mateřské školy – vybudování zahrady pro mateřskou školu (450 tis. Kč). 
ZŠ Matice Školské – vybudování venkovního sportovního areálu (4.425 tis. Kč) 
ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce kotelny (3.000 tis. Kč). V roce 2015 byla zpracována projektová 
dokumentace. 
ZŠ E. Destinové – část přízemí pavilonu U2.2 bude přestavěna pro potřeby veřejné knihovny 
(detašované pracoviště Jihočeské vědecké knihovny). Pro bezbariérový přístup do knihovny bude 
zřízen nový vstup z Opletalovy ulice (2.500 tis. Kč) a zateplení celého pavilonu (3.000,00 tis. Kč). 
ZŠ Máj II – zpracování studie řešení oddělení pronajatých prostor, ve kterých sídlí ZŠ Waldorfská, 
v areálu ZŠ Máj II (100 tis. Kč). 
Jeslová a azylová zařízení – stavby 
Azylový dům Filia – oplocení azylového domu (400 tis. Kč). 
Sociální zařízení – stavby 
Centrum sociálních služeb Staroměstská – přestavba výtahů pro evakuační provoz 
(2.000 tis. Kč) a vybudování dekontaminační místnosti včetně WC (200 tis. Kč). 
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Domov pro seniory Máj – vybudování altánu – stanice F (300 tis. Kč), 
Vzduchotechnika v objektu na Zlaté stoce (150 tis. Kč), 
Oplocení objektu Tylova 9 (50 tis. Kč), 
Vzduchotechnika – chlazení na pokojích uživatelů ve 2. NP objektu Na Zlaté stoce (430 tis. Kč), 
Vzduchotechnika – chlazení na pokojích uživatelů ve 4. NP objektu Větrná (1.300 tis. Kč). 
Domov pro seniory Hvízdal – rekuperace vzduchu včetně podhledového stropu na chodbě st. 6.A 
na oddělení se zvláštním režimem (250 tis. Kč). 
Školní jídelny - stavby 
ŠJ U Tří lvů – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní 
kuchyni – rekuperační větrání (250 tis. Kč). 
Sportovní zařízení - stavby – fotbalový stadion - pokračování rekonstrukce technického zázemí 
západní (hlavní) tribuny fotbalového stadionu (8.500 tis. Kč), přestavba prostorů pod tribunou 
C zimního stadionu na tělocvičnu (1.000 tis. Kč) a zpracování projektové dokumentace na další 
stavební úpravy sportovních zařízení (1.500 tis. Kč). 
Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu – příspěvek 
firmě Povodí Vltavy na realizaci akce PPO Malše na Malši 1. etapa v úseku od Modrého mostu Malý 
jez – Kaplířova. Tuto akci realizuje Povodí Vltavy z dotace Ministerstva zemědělství. 
Projektová dokumentace na připravované stavby - zpracování projektové dokumentace na 
akce, které byly nově zařazeny k realizaci v roce 2016, případně další projekty, které souvisejí 
s realizací již zahájených staveb, příprava akcí pro další roky a projektů pro realizaci dotačních akcí na 
plánovací období 2016 - 2020. 
Vodohospodářské strojní investice – kanalizační čerpací stanice Dlouhý most, parc. č. 1623/6 
(modernizace 3 kalových čerpadel). 
Vodohospodářské strojní investice – modernizace strojního zařízení v armaturní šachtě č. 2 (ul. 
Boreckého, parc. č. 2161/6), modernizace strojního zařízení v armaturní šachtě č. 3 (ul. J. Krčína, 
parc.č. 2178/2), vodovodní armaturní šachta - ul. Hlinská (předávací, vodoměrná). 
Organizace dopravy v klidu – stavební část – parkovací zóny (svislé a vodorovné dopravní 
značení, naváděcí systém na P+R, zóny TEMPO 30 a změny místní úpravy) a parkovací terminál 
BUS a NA Dlouhá louka (PD, stavební úpravy a rekonstrukce sociálního zařízení). 
ČOV ČB – modernizace technologie – na rok 2016 se připravuje rekonstrukce potrubí 
technologické provozní vody na ČOV České Budějovice, modernizace čerpací a míchací techniky na 
ČOV České Budějovice a rekonstrukce vodovodu a prodloužení k měrnému objektu odtoku z ČOV 
České Budějovice. 
Stavební úpravy objektu městské policie – zahájení přípravných prací pro rekonstrukci budovy 
městské policie. V roce 2015 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. 
Investiční dotace – likvidace skládky Hůry – Jihočeský kraj bude podávat žádost na Ministerstvo 



životního prostředí o poskytnutí dotačních prostředků na likvidaci skládky v obci Hůry. Žadatelem 
o dotaci může být buď Jihočeský kraj, nebo obec s rozšířenou působností – město České Budějovice. 
Na samotné realizaci likvidaci skládky se bude finančně podílet obec Hůry, Jihočeský kraj a město 
České Budějovice. V rozpočtu je připravena částka finančního podílu města na likvidaci skládky v obci 
Hůry. 
Světelná signalizační zařízení – rekonstrukce CB.01 Rudolfovská x Dobrovodská (z r. 1995) 
a CB.04 Pražská x Karolíny Světlé (z r. 1998). 
Drobné stavby – veřejné osvětlení (VO), akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, 
případně na základě podnětů občanů. Doplnění VO v lokalitě Dlouhá louka – Na Sádkách a doplnění 
VO v lokalitě U Trojice – Jírovcova. 
Drobné stavby – chodníky, parkovací plochy, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů 
magistrátu, případně na základě podnětů občanů. V roce 2016 se připravuje např. realizace 
parkoviště v ulici E. Destinové a Fr. Ondříčka. 
Rekonstrukce kanalizací - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto 
částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. 
V roce 2016 je potřeba provést tyto práce: Plzeňská ul. (podél panelového domu č.p. 630/91 až 
633/97) - stavební úpravy kanalizace, stavební úpravy šachet na kanalizačním přivaděči "A" k ČOV 
České Budějovice a Na Sádkách - odkanalizování areálu bývalých sádek. 
Rekonstrukce vodovodů - rekonstrukce probíhají v rámci kompletních rekonstrukcí ulic, tyto 
částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení úprav vodohospodářských sítí. 
V roce 2016 je potřeba provést tyto práce: osazení šoupat a hydrantů (ul. J. Plachty, Litvínovická, 
Pekárenská, Suchomelská, Stromovka), obnovu vodovodní sítě - nadzemní hydranty a Plzeňská ul. - 
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bezvýkopová rekonstrukce zásobního vodovodního řadu DN 800 - 1. etapa (úsek mezi řekou Vltavou 
a Průběžnou ulicí). 
Cyklistické trasy – v rozpočtu jsou vyhrazeny finanční prostředky na zpracování projektové 
dokumentace, aby mohla průběžné pokračovat realizace cyklistických stezek a tras na území města. 
Zároveň bude provedena eliminace nejproblémovějších bariér pro cyklisty ve městě. 
Zřízení nových kanalizačních vpustí - realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců 
komunikace. Na rok 2016 se připravují tyto akce: vnitroblok Čechova, Vydrové a Roháče z Dubé – 
odvodnění, Žižkova - Na Sadech (u domu č.p. 2482) - odvodnění chodníku a E. Krásnohorské - 
úpravy otevřeného příkopu – odvodnění. 
Přeložka silnic II/156 a II/157 – aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na 
3. etapu – podjezd pod kolejištěm ČD. 
Stavební úpravy ulic – na rok 2016 je připravena realizace těchto akcí: ulice Štítného, Generála 
Svobody (Pivovarská – Matice školské), rekonstrukce křižovatky Průmyslová – Dvořákova. V případě 
ulic se jedná o kompletní rekonstrukci zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace a chodníky, 
veřejné osvětlení a případné sadové úpravy. 
ZTV Třebotovice a Kaliště – pokračování výstavby kanalizační a vodovodní sítě. 
Propojení ulic M. Horákové - Strakonická – aktualizace projektové dokumentace, příprava 
a zahájení realizace. 
Rekonstrukce sportovní haly – zpracování projektové dokumentace. 
Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa, PD – zpracování projektové dokumentace – zahájení 
projektu pro stavební povolení. 
Přeložka silnic II/156 a II/157 – 6. etapa, PD – aktualizace projektové dokumentace pro územní 
řízení a zpracování projektu pro stavební povolení. 
Dotační akce 
Digitalizace kina Kotva – nutná modernizace promítací technologie kina Kotva, s ohledem na její 
stáří a opotřebovanost, jako i zastaralý stav zvukového systému (jednotlivé zesilovače a dolby 
procesor jsou na konci své životnosti). Spolehlivost celého systému je důležitá a modernizace 
nevyhnutná. Výměna technologie je podmínkou k udělení Certifikátu digitálního kina, bez kterého 
nelze od distributorů zajistit filmy k promítání. 
IPRÚ – životní prostředí 
Obnova průtočnosti stoky Jih 1. etapa – zpracování projektové dokumentace úpravy vodního 
toku. 
IPRÚ - doprava 
Cyklostezka Včelná – 1. a 2. úsek – zpracování projektové dokumentace. 
Cyklostezka Roudné – zpracování projektové dokumentace. 
Cyklostezka Labská ulice, úsek silnice I/20 – Krčínova ul. (Lidl) – zpracování projektové 



dokumentace. 
IPRÚ - inovace 
MŠ v Kněžských dvorech - přestavba bývalé základní školy na mateřskou školu (25.500 tis. Kč). 
Byla zpracována projektová dokumentace. Na realizaci investice se finančně podílí společnost Robert 
Bosch s. r. o. 


