
indikátor jednotka způsob zjišťování očekávaný vývoj cílová hodnota/stav

rozsah klidových zón rozsah klidových zón ha

 Hodnocení ze 

statistiky odboru 

životního prostředí 

MMO.

zvýšení zvýšení počtu 

hustota osídlení (vztaženo k ploše zastavěného či 

zastavitelného území města)

bilance počtu 

obyvatel

počet 

obyvatel/ 

ha

ČSÚ snížování spokojení obyvatelé 

Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na 

nadregionální síť

výstavba nový 

páteřních 

komunikací

počet investiční odbor zvýšení 
odvedení tranzitní dopravy mimo 

zastavěné území města

Zlepšení plynulosti silniční dopravy na ochranném 

dopravním systému města

podíl tranzitní 

dopravy na 

městském 

okruhu 

% dopravní model snížení
snížení intenzit tranzitní podprvy ve 

městě

Podpora navigačních systémů

Zřízení 

telematických 

navigačních 

systémů

počet investiční odbor zvýšení 
realizace telematických naviagačních 

systémů a jejich využívání

Provázanost výstavby obytných ploch s rozvojem 

systému pro veřejnou, pěší a cyklistiskou dopravu

manuál 

veřejného 

prostoru

počet
útvar hlavního 

architekta MMČB
zvýšení 

v uličním prostoru všechny módy 

dopravy (přizpůsobené dle kategorie 

MK)

Rozvoj systémů P+R, K+R, B+G, B+R
počet stání a 

zařízení 
 počet

průzkum,  data 

správce
zvýšení méně cílové automobilové dopravy  

Zavedení/zachování systému regulace parkování ve 

vybraných lokalitách s prvky zajišťujícími dodržování 

regulace (dohled)

počet porušení 

pravidel 

parkování

počet
statistiky Policie ČR a 

městské policie
snížení méně cílové automobilové dopravy 

Zajištění odstavných míst pro rezidenty a míst pro 

krátkodobé parkování pro zásobování

počet 

odstavných míst 

a míst pro 

zásobování

počet průzkum/výpočet zvýšení spokojenost rezidentů a obchodníků

"Tiché" povrchy vozovek v citlivých lokalitách délka úseku km investiční odbor

Omezení rychlosti v citlivých lokalitách délka úseku km investiční odbor

Redukce intenzity dopravy v citlivých lokalitách
intenzita 

dopravy
% dopravní model

Odhlučnění MHD délka úseku km

Podíl tranzitní dopravy

Zjišťování 

průzkumem 

/výstup 

z dopravního 

modelu.

% dopravní model Snížení snížení podílu přepravní práce IAD

Podpora výsadby zeleně

výsadba zeleně 

podél 

komunikací

počet
statistka odbru ŽP 

MMČB
zvýšení zdravé městské prostředí

4) Zvýšení kvality života v Českých Budějovicích

snížení zdravé městské prostředí

Optimalizace systému parkování

Rozvoj veřejných prostranství

Snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí - 

snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku z dopravy, snížení 

spotřeby fosilních paliv

Snížení IAD na dělbě přepravní práce


