
Územní energetická 
koncepce statutárního
města České Budějovice
■ Zastupitelstvo města na svém zasedání 18. prosince 2003 přijalo závěry Územní energetické
koncepce města (UEK) a schválilo varianty dalšího rozvoje Teplárny ČB a.s., jako základního energetic-
kého zdroje ovlivňovaného přímo městem.

Zpracování UEK uložil městu zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a nařízení vlády
č. 195/2001 Sb. Na základě výběrového řízení bylo její zpracování zadáno v březnu 2002 obecně pro-
spěšné společnosti SEVEn. Dokument byl financován z prostředků města za spoluúčasti dotace
ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie. Obsahově materiál zohledňuje Státní energetickou politiku a Územní energetickou
koncepci Jihočeského kraje. Časový výhled zpracované koncepce je 10 - 15 let.
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■ Z jednání s před-
staviteli minister-
stva obrany a ge-
nerálního štábu
Armády ČR, které
se konalo v minu-
lých dnech, byla
pro město důležitá

dvě témata. „První se týká letiště
v Plané u Českých Budějovic. Armáda
bude stávající letiště využívat do 31. 12.
2005, ale jak hejtman Jan Zahradník,
tak i já jsme byli ujištěni, že je možné
už dnes konstruktivně jednat o případ-
ném přechodu na smíšený provoz.
Armáda, Jihočeský kraj i město dekla-
rují připravenost na dialog už v tomto
čase, tedy před uplynutím avizovaného
data, tzn. posledního prosince roku
2005,“ říká primátor Miroslav Tetter s
tím, že druhým, pro město důležitým
bodem, byl objekt kasáren Jana Žižky
v blízkosti autobusového a vlakového
nádraží. „Jak je známo, jsou nyní pra-
coviště magistrátu lokalizována na šes-
ti místech ve městě, což je zvláště pro
občany, krajně nevýhodné, ale i finanč-
ně náročnější pro radnici. Ministr Gross
nás v nedávné době sice ujistil, že ter-
mín pronájmu v prostorách, ve kterých
vykonáváme státní správu a nepatří
městu, je prodloužen minimálně do
konce roku 2006, ale poté budeme mu-
set situaci samozřejmě řešit. Proto náš
zájem směřoval a je to i v duchu usne-
sení zastupitelstva k tomu, aby byl na
město převeden areál kasáren Jana
Žižky, kde by mohla sídlit část magist-
rátu. Důvod je prozaický. Komplex leží
v těsném sousedství nádraží a přitom
nedaleko centra. Státní správu přitom
vykonáváme pro dalších 76 okolních

obcí, jejichž občané do města přijíždějí.
Výhodou je i to, že nedaleko, v Jeronýmově
ulici, stojí další objekt, sloužící také
k výkonu státní správy,“ vysvětluje
možnou logickou návaznost primátor.
“Na jednání bylo však jasně deklarová-
no, že do roku 2006 rozhodně nemůže-
me počítat s žádným objektem. Navíc
stále platí vládní usnesení, které jasně
a striktně upřednostňuje při převodu
majetku státní instituce. Víme, že prá-
vě o tento objekt má zájem jak okresní
soud, tak i celní správa, což nás teore-
ticky úplně vyřazuje i z možnosti dialo-
gu o perspektivním umístění magistrá-
tu,“ dodává primátor a nastiňuje další
možná řešení. „Do úvahy připadá
umístění asi 170 úředníků do objektu
bývalých Mariánských kasáren, které
stojí před svou rekonstrukcí, ovšem vý-
še nájemného v předložených projek-
tech ucházejících se o rekonstrukci, je
značně vysoká a pro město nevýhodná.
Další možností pro vytvoření dislokova-
ného pracoviště magistrátu je využití
areálu bývalých kasáren ve Čtyřech
Dvorech, které mají sice výhodu v tom,
že leží v sevření tří největších sídlišť,
ale z ohledem na to, že by se v nich mě-
la vykonávat státní správa, to situaci
nijak ideálně neřeší. Jednou z alterna-
tiv je také skutečnost, že od 1. 4. 2004
od nás odchází oddělení pro výkon
státní sociální podpory, čímž se uvolní
několik desítek míst po úřednících, je-
jichž další umístění ale nemusí řešit
město. Jak známo, magistrát připravuje
také personální audit. Ten zřejmě pove-
de k zeštíhlení úřadu, a potom můžeme
z aktuálních čísel vycházet,“ dodává
primátor Miroslav Tetter.

■ Důvodem pro
pořízení změny zá-
vazné části územ-
ního plánu města
České Budějovice
ve vazbě na dopad
povodní v srpnu

2002 (dále jen „změna ÚPnM“) je ná-
vrh nových a zapracování již vyhoto-
vených protipovodňových opatření
do územního plánu města České
Budějovice. Změna ÚPnM je pořizována
a zpracovávána na základě usnesení
Vlády České republiky č. 810 ze dne
21. srpna 2002 k Programu podpory
aktualizace územně plánovací doku-
mentace obcí postižených povodněmi
se zaměřením na protipovodňovou
ochranu a Metodiky pro realizaci tohoto
programu s účinností od 15. 3. 2003.
Statutární město České Budějovice
podalo prostřednictvím pořizovatele
územně plánovací dokumentace
v lednu r. 2003 na Krajský úřad
- Jihočeský kraj, odbor regionálního
rozvoje, územního a stavebního říze-
ní a investic, žádost o zařazení do to-
hoto programu.

Záměr pořízení změny ÚPnM byl
schválen zastupitelstvem města usne-
sením č. 72/2003 dne 24. 4. 2003.

„Město bude budovat protipovodňo-
vá opatření, která odolají stoleté vodě.
Projednávané změny územního plánu
by měly pochopitelně odstranit hlavní
problémy z hlediska protipovodňové
ochrany. Proto bude nutné zvážit i pře-
hodnocení dosavadních funkčních ur-
čení jednotlivých makrobloků podle
platného územního plánu do zastavi-
telných území, která nemají dosud cha-
rakter trvalé zástavby ve vazbě na proti-
povodňovou ochranu města a v někte-
rých typech zastavitelného území sta-
novit či zpřesnit obecně technické
podmínky pro výstavbu,“ říká statutární
náměstek primátora Juraj Thoma.

Odbor územního plánování a archi-
tektury v souladu s ustanovením § 20
odst. (1) stavebního zákona ve znění
pozdějších předpisů navrhl hlavní cíle
a požadavky pro vypracování změny
ÚPnM v návrhu zadání, který byl vy-
staven k veřejnému nahlédnutí a poté
se k němu vyjadřovali také občané
města. Dotčené orgány státní správy
uplatní svá stanoviska do 30ti dnů po
obdržení návrhu zadání změny územ-
ního plánu města České Budějovice,
ke stanoviskům podaným po této lhůtě
se nepřihlíží (§ 20 odst. (3) stavebního
zákona ve znění pozdějších předpisů).

Město má zájem
o bývalé armádní objekty

■ Rozpočet statutárního města Čes-
ké Budějovice na rok 2004 byl navr-
žen a schválen ve výši 1 399 695
tisíc korun, celkový rozpočet příj-
mů je 1 421 429 tisíc korun a fi-
nancování - 21 734 tisíc korun.

Základní charakteristiky:
• poprvé od roku 2000 není sou-

částí rozpočtu financování za-
pojení prostředků z portfolia
které obsahuje prostředky zís-
kané z prodeje akcií a hlasova-
cích práv

• součástí rozpočtu není žádná
rezerva

• rozpočet respektuje zadání smě-
řující k fiskální střídmosti, sna-
ží se výdaje přizpůsobit stavu
po dočerpání zdrojů z mimořád-
ných příjmů a i při rozšířeném
rozsahu činností nenavyšovat
provozní výdaje
Při sestavování návrhu rozpo-

čtu se vycházelo ze schváleného
rozpočtového výhledu a velmi
pečlivě byly posuzovány veškeré
provozní výdaje města a jeho or-
ganizací. I proto je provozní roz-
počet sestaven jako přebytkový
a to v historicky nevyšší částce
216 011 tis. Kč (loni 161 300 tis. Kč,

předloni 60 503 tis. Kč). Tato část-
ka je použita na finanční dokrytí
kapitálových výdajů.

Zbývající výdaje spojené s od-
straňováním povodňových škod
na pojištěném majetku města, bu-
dou hrazené průběžně z přijatého
pojistného plnění a nejsou sou-
částí schvalovaného rozpočtu.

Rozpočet na rok 2004 nemá
ambice plné klenutých oblouků,
na jejichž konci je střihání pásek.
Je ale plný běžných a mnohdy
i třeba nenápadných ale o to po-
třebnějších věcí. Akce investičního
odboru se dají ve zkratce shrnout
do slov ulice a infrastruktura - ale
nejenom to. Dojde mimo jiné i na
generální přestavbu stravovacího
zařízení v Ústavu sociální péče
Hvízdal, k rekonstrukci jídelny
ve škole v ulici Oskara Nedbala
a k přestavbě v jedné z nejvytíže-
nějších školek v ulici Papírenská. 

Rozpočet na rok 2004 se pokou-
ší usadit město do kolejí, po nichž
se bezpečně, vlastními silami
a s rozmyslem bude moci dostat
i k těm budoucím velkým projek-
tům, které máme před sebou.

(komentář na str. 2-3)

Rozpočet města
na rok 2004

Změny závazné části
územního plánu
města České Budějovice ve vazbě
na dopad povodní v srpnu 2002

„Výsledky koncepce jsou pro
město celkem pozitivní. Rozlo-
žení zásobování energiemi je na
území města uspokojivé, a pro-
tože jsou většinou v rukách

soukromých vlastníků, zaměřili se zpracovatelé ze-
jména na rozvoj centrálního zásobování teplem
(CZT), které zajišťuje právě Teplárna České
Budějovice, a.s., jejímž většinovým vlastníkem je
město České Budějovice. V současné době je stav
CZT na území města velmi příznivý, stejně tak i ce-
na za teplo, která se pohybuje pod celorepubliko-
vým průměrem a ani v letošním roce, kdy se zdra-
žují veškeré vstupy, nebude navýšena. Navržené
varianty rozvoje CZT zohledňují jednak legislativ-
ní výhled, kdy se vstupem do Evropské unie dojde
ke zpřísnění některých emisních limitů, tak i co ne-

jmenší ekonomický dopad na odběratele. Proto
zastupitelstvo města odmítlo varianty dodávky
tepla z jaderné elektrárny Temelín, katastro-
fické varianty uvažující s roz-
padem CZT a budováním lo-
kálních kotelen na zemní plyn
i variantu přesunutí hlavního
zdroje do výtopny ve Vrátě. Cílem
schválených variant je, aby racio-
nalizací provozu došlo k přiblížení
úrovně emisních limitům vyžadova-
ným v roce 2008, případně k docílení
požadovaného stavu odsiřováním podle
vývoje vlastnosti uhlí s postupným pře-
chodem z teplonosného média - páry ve
vybraných lokalitách na horkou vodu,“

(pokračování na str. 2)

Náměstkyně primátora Ivana Popelová
k předloženému a schválenému dokumentu říká:

Vážení čtenáři.
Již v závěru minulého roku jsme

vás informovali o změnách, ke kte-
rým dochází při vydávání Novin
českobudějovické radnice od ledna
tohoto roku.

Protože ne všichni měli možnost se
seznámit s touto změnou, dovolujeme
si vás ještě jednou o ní informovat:

Od ledna 2004 budou tyto noviny
vydávány samostatně ve zvýšeném
nákladu tak, abychom mohli infor-
movat všechny spoluobčany o těch
významných událostech, které se více
či méně dotýkají každého z nás.

S měsíční frekvencí vám budou
do schránek doručovány celobarevné
Noviny českobudějovické radnice a bu-
deme velmi rádi, když nám sdělíte
vaše připomínky k jejich obsahu i to,
co byste rádi na těchto stránkách četli.

Novou součástí budou informace
podniků, které spravují sítě na území
města (vodu, plyn a energii)
o plánovaných rekon-
strukcích těchto sítí v jed-
notlivých částech města,
o investičních akcích i o pří-
padných změnách v tarifech
jednotlivých komodit.

Věříme, že tuto službu
oceníte a již v tomto čísle
vám tyto podniky chce-
me představit.

Rádi bychom, aby no-
viny přinášely informace
z činnosti českobudějovické
radnice do všech vašich
domovů, aby vám doplňo-
valy to, co čtete v den-
ním tisku, a současně
vám dávaly podněty
k iniciativě a aktivní-
mu životu v našem
krásném městě.

redakce

■ Změna územního plánu ve vazbě
na dopad povodní v srpnu 2002

■ Územní energetická koncepce
■ Rozpočet města
■ Dny slovenské kultury
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(komentář na str. 2-3)



■ Pokud se zajímáte o dispozice
s majetkem města jako jsou napří-
klad prodej, pronájem, směna či vý-
kupy anebo nemovitý majetek, po-
tom jste pravděpodobně navštívili
majetkový odbor a pořebné infor-
mace už znáte.

Majetkový odbor má v současné době
devět pracovníků a tato oddělení:

Oddělení prodejů

Pracovnice tohoto oddělení realizují
veškeré dispozice s objekty, případně
se stavbami, které se nezapisují
do katastru nemovitostí (podzemní
stavby, silnice, parkoviště ...) či movi-
tostmi a to zejména: Nabývání a pře-
vod objektů, příprava a realizace pro-
deje obytných domů, vypořádání
spoluvlastnických podílů, realizace
výběrových řízení na prodeje objektů,
vypořádání pozemků pod objekty,
ve kterých se realizuje prodej dle zák.
č. 72/1994 Sb., směny nemovitostí, na-
bývání staveb do majetku města, reali-
zace prodeje školských zařízení, po-
skytování základních informací z ob-
lasti související s užíváním bytu a vy-
řizování restitučních nároků.

Oddělení dispozic s pozemky

Poskytuje především vyřizování žá-
dostí občanů o pronájem či prodej po-
zemků, vypořádání zastavěných pozem-
ků stavbami ve vlastnictví cizích
osob, majetkové vypořádání na zákla-
dě požadavků jednotlivých správců
majetku, směnu pozemků. Na základě
požadavku investičního odboru při-
pravuje a realizuje majetkové vypořá-
dání s osobami vlastnící majetek dot-
čený stavbami realizovanými městem
České Budějovice, dále zřizuje
věcná břemena na infrastrukturu

a zajišťuje i převod technické infra-
struktury.

K náplni práce odboru patří i tzv.
Aplikace GIS

Evidence nemovitého majetku
a registr evidence nemovitostí, tech-
nická mapa města.

„V rámci geografického informačního
systému, (GIS) je na odboru běžně uží-
vána aplikace Evidence nemovitého ma-
jetku (dále ENM) a aplikace Registru
evidence nemovitostí (REN). Aplikace
spojují výhody počítačového zpracování
popisných informací a jejich grafického
zobrazení v mapách tím, že je vzájemně
propojují. Pro tyto evidence jsou velmi
důležitá data katastrálního úřadu
(KÚ), která se měsíčně aktualizují.
Tyto aplikace současně procházejí ce-
lým magistrátem a jsou jedním ze stě-
žejních podkladů, zároveň se pochopi-
telně promítají  do práce téměř všech
odborů města,“ říká vedoucí majetko-
vého odboru Luďka Starková s tím, že
na odboru je také aplikace Technické
mapy města, kde jsou informace o in-
ženýrských sítích a jejich správcích,
které slouží jako podklad pro zpraco-
vání dispozic s majetkem města.

„Majetkový odbor vykonává výhradně
činnosti patřící do samostatné působ-
nosti obce. V loňském roce jsme napří-
klad předložili 450 majetkových dispo-
zic k projednání radě města a 130 ma-
jetkových dispozic k projednání zastu-
pitelstvu města, zrpacováno bylo 374
smluv, z toho 203 kupních, 65 nájem-
ních, 86 o zřízení věcného břemene, 10
směnných smluv, 10 ostatních,“ dodává
vedoucí odboru Luďka Starková.

■ Odbor památkové péče Magistrátu měs-
ta České Budějovice vyhlašuje soutěž
na téma Nejzajímavější architektonic-
ký detail ve městě České Budějovice.
„Tato soutěž je určena všem studentům
českobudějovických gymnázií, středních
škol, vyšších odborných škol a Jihočeské
university,“ uvedl vedoucí odboru pa-
mátkové péče magistrátu František
Hrdý. „Studenti budou formou výtvarné-
ho díla, například malba, kresba a foto-
grafie, hodnotit architektonickou úroveň
jimi zvolených objektů ve městě. Výsledkem
soutěže bude odpověď na otázku, jaký
architektonický detail je pro jihočeskou
metropoli z pohledu současných studentů
nejtypičtější, jaká architektura studenty

nejvíce oslovuje a jaký prvek v architek-
tuře by měl být zachován, popřípadě na-
dále rozvíjen,“ vysvětluje statutární ná-
městek primátora Juraj Thoma.

Vyhodnocení soutěže je plánováno
v druhé polovině měsíce března letošního
roku. S výsledky soutěže se bude moci
široká veřejnost seznámit ve výstavní
síni historické radnice v termínu od 14. 4.
do 9. 5. 2004 v rámci výstavy pořádané
k Mezinárodnímu dni památek.

Bližší informace k pořádané soutěži
mohou zájemci o účast z řad studentů
a zástupců škol získat na odboru památ-
kové péče Magistrátu města, Kněžská 19,
České Budějovice, tel: 386 804 305.

info Nám. Přem. Otakara II. tel.: 386 801 111 Mánesova tel.: 386 801 111 www.c-budejovice.cz
Kněžská tel.: 386 700 111 Karolíny Světlé tel.: 386 801 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz
Jeronýmova tel.: 386 793 111 Plavská tel.: 386 801 111

Představujeme ...
Majetkový odbor
magistrátu města

Vyhlášení 

výtvarné soutěže
o nejzajímavější architektonický detail ve městě

■ říká náměstkyně primátora Vlasta
Bohdalová.

Zápis do 1. tříd se uskuteční na jed-
notlivých základních školách v pátek
6. 2. v odpoledních hodinách a v sobo-
tu 7. 2. v dopoledních hodinách. K zá-
pisu se dostaví děti narozené v termí-
nu od 1. 9. 1997 do 31. 8. 1998. Rodič
při zápisu předloží rodný list dítěte
a občanský průkaz. Pokud bude žádat
o odklad povinné školní docházky,
pak je nutné předložit vyjádření léka-
ře nebo pedagogicko-psychologické po-
radny nebo speciálně pedagogického
centra. Rodič má právo si zvolit školu
- v tom případě se s dítětem dostaví
k zápisu do své spádové školy dle vy-

hlášky o spádových obvodech ZŠ
a oznámí svůj záměr umístit dítě do
jiné školy.

Pokud bude mít ředitel jiné zvolené
školy volné místo, pak může žáka do své
školy přijmout. Dítě má rezervované
místo ve své spádové škole, na jinou
školu může být přijato jen tehdy, po-
kud je zde volné místo - doporučujeme
rodičům, aby toto předem konzultovali
s řediteli škol.

Pokud bylo dítě u zápisu již loni
a má ředitelem školy povolen odklad
školní docházky, je třeba aby rodiče
oznámili škole, zda dítě skutečně do
této školy nastoupí nebo zda si rodiče
během roku zvolili jinou školu.

vysvětluje náměstkyně primátora
Ivana Popelová. Aby byla preferovaná
energetická struktura dlouhodobě živo-
taschopná, je potřeba vytvořit mecha-
nizmy, které povedou k jejímu rozvoji.
„I když to zákon umožňuje, není příliš
vhodné v demokratické společnosti vy-
tvářet vyhlášku, která by nařizovala sta-
vebníkům, jaký zdroj tepla mají použít.
Na druhé straně je v silách odborů ma-
gistrátu města, aby informovali investory
o možnostech připojení na jednotlivé
zdroje s preferencí CZT jako ekologicky
nejvhodnější varianty. Určitou možností,

která je ale zatím pouze ve fázi úvah, je
vytvoření podpůrných programů města
na usměrňování energetické politiky,“ ří-
ká náměstkyně s tím, že součástí mate-
riálu je i rozptylová studie. „Díky dobře
rozložené struktuře vytápění zemním ply-
nem a centrálním zdrojem je stav ovzdu-
ší ve městě charakterizován jako dobrý.
Překračování imisních limitů není spoje-
no s Teplárnou. Objevuje se ale zejména
v lokalitách s kumulovaným výskytem lo-
kálních topenišť na tuhá paliva a u pro-
blematických dopravních uzlů,“ upřes-
ňuje náměstkyně Ivana Popelová.

„Od 1. září 2004 do školních lavic
usedne na 800 žáků 1. tříd“

■ Koncem loňského roku byla
zkolaudována budova bývalého
Trivalu, která bude sloužit jako u-
bytovna pro neplatiče se zvláštním
domovním řádem, ale také těm,
kteří se ne vlastní vinou dostali do
svízelné životní situace a nutně
potřebují přechodné ubytování.

Do bývalé administrativní budovy
společnosti Trival v likvidaci, kte-
rou město koupilo ve veřejné draž-
bě za 3 milióny korun, se první ná-
jemníci už postupně stěhují. 

„Ubytovna bude sloužit pro potřeby
města. V prvém případě zde budou
krátkodobě ubytováni lidé, kteří se ocitli
v bezvýchodné situaci bez vlastního při-
činění, dále samozřejmě neplatiči ná-
jemného a sociálně nepřizpůsobiví ob-
čané. V domě platí velmi přísný ubyto-
vací režim. Počítá se s tím, že ubytovna
se bude zamykat každý večer ve 22 ho-
din. Smlouvy budou sepisovány na do-
bu určitou a obnovovány v pravidelném
intervalu, zřejmě každý měsíc, aby-
chom zamezili tomu, že se z ubytovny

stane azylový dům. Kdo přestane platit
nájemné nebo nebude dodržovat
domovní řád, bude muset uvolnit místo
jinému potřebnému občanu,“ říká
primátor Miroslav Tetter. K přísnému
režimu v ubytovně ještě dodává:
„Počítáme s tím, že teplou vodu ve spo-
lečné umývárně budou nájemníci čer-
pat až po zaplacení určitého finančního
obnosu prostřednictvím automatu.
Budeme se snažit, aby režijní náklady,
které budou na bedrech města, byly co
nejnižší,“ vysvětluje Miroslav Tetter.

Příjmy
Rozpočet daňo-

vých příjmů je
navržen ve výši
894 296 tis. Kč,
z toho činí daně
odváděné finanč-
ním úřadem 806

163 tis. Kč. Oproti očekávané skuteč-
nosti r. 2003 to znamená meziroční
nárůst o cca 45 000 tis. Kč, tj. o 6 %.

Rozpočet nedaňových příjmů je plá-
nován ve výši 194 278 tis. Kč, z toho
jsou příjmy z pronájmů 71 573 tis.

Kč, příjem z dividend Teplárny ČB,
a.s. činí 37 745 tis. Kč (tj. stejně jako
v r. 2003) a příjmy z poskytování slu-
žeb a výrobků 37 255 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových příjmů ve vý-
ši 73 165 tis. Kč tvoří především plá-
novaná částka 36 900 tis. Kč za pro-
dej domů, 20 000 tis. Kč za prodej po-
zemků a 16 000 tis. Kč je přijatá zá-
loha kupní ceny podílu města na by-
tových domech na sídlišti Máj od
Bytového družstva Novostav.

Rozpočet přijatých dotací v rámci
dotačního vztahu, které zahrnují přís-

pěvek na přenesený výkon státní sprá-
vy, sociální dávky, provoz ZŠ a MŠ
a provoz domovů důchodců, byl sesta-
vený dle návrhu státního rozpočtu na
rok 2004 a činí 214 585 tis. Kč.
Dočerpaná bude dotace z fondu ISPA
42 455 tis. Kč určená na rekonstrukci
ČOV po povodních. Další případné ú-
čelové dotace budou jako dosud zapo-
jované do rozpočtu až v průběhu roku,
tzn. po doručení rozhodnutí o přiznání
dotace městu a po připsání finanční
částky na bankovní účet města.

Výdaje
Rozpočet běžných výdajů činí

1 060 255 tis. Kč a je v porovnání se
schváleným rozpočtem běžných
výdajů roku 2003 o 17 431 tis. Kč
vyšší a v porovnání s uprave-
ným rozpočtem běžných výdajů
k 31. 10. 2003 (bez státních do-

Ubytovna na Okružní je v provozu

o mimořádný umělecký zážitek se po-
starala Brněnská filharmonie, která
v jihočeské metropoli vystoupí také při
příležitosti vstupu České republiky do
Evropské unie.   Foto Petr Zikmund

Jiří Šesták ředitelem JD
Jmenování ředitelem Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích převzal z rukou pri-
mátora města Miroslava Tettera pan Jiří
Šesták, který bude divadlo řídit až do doby,
kdy bude uzavřeno již vypsané výběrové říze-
ní právě na tento post.   Foto Petr Zikmund

Občánek roku 2004
Novorozence Matouše Filipa, který se v českobu-
dějovické porodnici narodil jako první občánek
v roce 2004 přivítal na svět, podle tradice, také pri-
mátor města Miroslav Tetter. „Předal jsem jeho
šťastné mamince nejen přání pevného zdraví, ale ta-
ké několik drobných dárků. Přiznávám, že právě na
tuto radostnou událost se každoročně velmi a upřím-
ně těším. Dokonce si sám dělám takový soukromý
odhad, jestli bude prvním miminkem chlapeček či
děvčátko,“ dodává primátor. Foto Petr Zikmund

Matriční úřad magistrátu informuje:
Od od 1. 5. 2004 bude moci občan ČR, starší patnácti let, vycestovat do států EU pou-
ze s platným občanským průkazem se strojově čitelnou zónou, tedy bez cestovního pa-
su, přičemž nesmí být porušena celistvost OP (např. oddělení růžku z důvodu změny
pobytu nebo uzavření manželství). Další změnou je, že od 1. 1. 2004 již nelze vystavo-
vat občanské průkazy bez strojově čitelné zóny (tzv. na počkání) - dle ustanovení zá-
kona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Veřejné sbírky Podle sdělení pracovníků správního odboru ma-
gistrátu města věnovali občané v průběhu loňské adventní sbírky v krajské metropoli celkem
přes 128 tisíc korun. V kasičce umístěné přímo pod vánočním stromem bylo 58 505
korun, které půjdou na humanitární účely Českého červeného kříže. Na dárky dětem
umístěným v dětském domově v Boršově bylo v prostorách Intersparu vybráno v před-
vánočním čase 69 570 korun. Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou při-
nesla letos 116 tisíc korun, což je přibližně stejná částka jako v loňském roce. Nezištná
pomoc člověka člověku je vynikající vizitkou naší společnosti a zároveň i povzbuzením.

Náměstkyně primátora 
Ivana Popelová k předloženému
a schválenému dokumentu říká:

Schválený rozpočet
statutárního města Č. Budějovice na
rok 2004 v podrobném komentáři:

Tříkrálový koncert

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Českobudějovičtí radní a poté i zastupi-
telé schválili poskytnutí humanitární
pomoci ve výši 250 tisíc korun na pomoc
postiženým katastrofálním zemětřese-
ním v Íránu prostřednictvím Českého
červeného kříže.

Peníze pro Írán





Radniční bál
v duchu česko-slovenských tradic
pořádá statutární město České Budějovice

sobota 14. února 2004 ve 20.00
přípitek k 10. výročí partnerství Českých Budějovic a Nitry

host PAVOL HAMMEL
taneční orchestr Josefa Hlavsy
cimbálová muzika Skaličan

vicemistři světa v tanečních show Martin Pišna - Renata Gregorová
česko-slovenská diskotéka

magie a kouzla mistra republiky Radka Bakaláře 
vystoupení cloggingového souboru Atikus z Nitry

večerem provázejí Stanislava Kočvarová a Peter Serge Butko  

Cena slosovatelné vstupenky 280 Kč, dárek na uvítanou, hodnotné ceny.

Rezervace a předprodej vstupenek DK Metropol, tel.: 386 106 160, po-pá 13-17 hodin

info Nám. Přem. Otakara II. tel.: 386 801 111 Mánesova tel.: 386 801 111 www.c-budejovice.cz
Kněžská tel.: 386 700 111 Karolíny Světlé tel.: 386 801 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz
Jeronýmova tel.: 386 793 111 Plavská tel.: 386 801 111

„Slavnostní předání domova důchodců,
který vznikl rekonstrukcí bývalého hotelu
Máj na stejnojmeném sídlišti bereme jako
splnění dalšího z bodů sociálního progra-
mu, to znamená zvýšení lůžkové kapaci-
ty pro staré spoluobčany. Realitou je, že
nyní evidujeme řádově asi 600 žádostí

o umístění v takovém zařízení, a že kapaci-
ta pro téměř stotisícové město není dostaču-
jící,“ říká primátor města Miroslav Tetter
s tím, že nově zrekonstruované prostory
splňují přísné evropské standardy.
Zázemí tady najdou staří a nemocní spo-
luobčané, kteří se budou do nového do-

mova stěhovat začátkem března. „V sou-
časné době existuje v krajském městě pou-
ze jediný domov důchodců s kapacitou
156 lůžek, která by se měla právě otevře-
ním nového zařízení navýšit o dalších 124
lůžek. Navíc na Máji bude zřízeno tzv. u-
zavřené oddělení, včetně kamerového
systému, pro spoluobčany trpící senior-
skou demencí a těžkými duševními cho-
robami. Asi 75 procent pokojů tady bude
jednolůžkových, zbývající pak dvoulůžko-
vé. V přízemí budovy budou pokoje urče-
né převážně  pro imobilní občany včetně
ošetřovatelské stanice. K dispozici tady
budou ale také například rehabilitační
místnosti, společné prostory pro pracovní
terapii i relaxační terasy,“ doplňuje
slova primátora jeho náměstkyně Vlasta
Bohdalová. Dvouměsíční zkušební
provoz v domově pro seniory potrvá do
konce února. „Rád bych, aby se nám ješ-
tě v tomto funkčním období podařilo najít
další místo pro nový domov důchodců.
Nabízí se možnost vybudovat jej, jak se ří-
ká buď na zelené louce, nebo například
přestavbou některých našich školských
zařízení“ dodává primátor Miroslav Tetter.

-red-

Zrekonstruovaný domov 
důchodců byl předán městu

tací převáděných do běžných
výdajů školským zařízením)
o 100 307 tis. Kč nižší. Výše

běžných výdajů je významně ovliv-
něna mimo jiné potřebou příspěvko-
vé organizace Domov důchodců Máj
na financování nezbytného počáteční-
ho vybavení, tzn. drobného movitého
majetku a materiálu.

Rozpočet kapitálových výdajů činí
339 440 tis. Kč proti loňským 501 915
tis. Kč, (předloni 452 342 tis. Kč) a za-
hrnuje prostředky na dokončení zahá-
jených staveb, např. Domova důchodců
Máj, rekonstrukce vodovodů a kanaliza-
cí, rekonstrukce ČOV atd., prostředky
na nově zahajované stavby rekonstruk-
cí komunikací Panská, J. Š. Baara,
Lipenská, Fr. Šrámka, na výstavbu
100 b.j. na Máji, stavební a parkové
úpravy na Sokolském ostrově, atd.

Na půjčky z Fondu rozvoje bydlení
je určeno 37 809 tis. Kč, na investice
do výpočetní techniky a programového
vybavení 14 850 tis. Kč, na výkupy po-
zemků a staveb ZTV 11 730 tis. Kč,
na investice do školských zařízení města
9 000 tis. Kč a do sociálních zařízení
10 000 tis. Kč.

Prostředky na pokračující rekon-
strukci fotbalového stadionu ve vý-
ši 18 000 tis. Kč byly rozhodnutím za-
stupitelstva převedeny do rezervy
a uvolněny budou až po definitivním
vyjasnění dalšího postupu v této in-
vestiční akci.

Financování
Rozpočet financování není poprvé

od r. 2000 tvořen zapojením finančních
prostředků svěřených do správy spo-
lečnosti ČSOB Asset Management, a.s.

(dříve Patria), protože se předpokládalo
plné vyčerpání těchto zdrojů do konce
roku 2003.

Protože dosud nebyla podepsaná
smlouva o úvěru se SFŽP na akce
„České Vrbné - Podchycení volných
kanalizačních výustí“, „Zavadilka -

Podchycení volné kanalizační výusti“,
„Nové Roudné - Kanalizace“ a „Nové
Hodějovice - Splašková a dešťová ka-
nalizace“, není čerpání tohoto úvěru
součástí schvalovaného rozpočtu a bude
řešeno rozpočtovým opatřením v prů-
běhu roku 2004.

Plánované splátky úvěrů a půjček
činí 32 033 tis. Kč a splátky úroků
25 524 tis. Kč. Zůstatek splácených
úvěrů k 1. 1. 2004 činí celkem
641 825,6 tis. Kč (loni 632 900 tis. Kč)
a zůstatek předplaceného nájemného
33 764 tis. Kč.    náměstek primátora Tomáš Kubín

S novým rokem přichází odbor
územního plánování a architektury
s projektem s názvem „Když století
městem proletí“. V každém čísle
Radničních novin bude otištěno jedno
porovnání Českých Budějovic zhruba
před 100 lety a současnosti. Teprve,
když fotografie pořízené ze stejného
místa uvidíte vedle sebe, jste schopni
vnímat jak čas na město působí.
Upozorníme zde na zajímavé změny,
které století přineslo, ať už jsou kladné
nebo záporné. Ve druhé polovině roku
se uskuteční v prostorách českobudě-
jovické radnice výstava pod stejným
názvem a se stejnou tématikou.
Věříme, že každého, kdo se cítí být

byť jen trochu místním patriotem, naše
srovnání zaujme.

Naše první fotografie musí samozřej-
mě být z náměstí Přemysla Otakara II.
Snímky nejsou úplně totožné, protože
jsou foceny z loubí České spořitelny, kte-
ré bylo v letech 1935-36 přestavěno. Na
historické pohlednici je zajímavé, jak vit-
ríny s vystaveným zbožím, citlivě posta-
vené okolo sloupů, dotvářely nejčastější
místo nedělních procházek budějovic-
kých občanů. Dalším důležitým prvkem
náměstí, který se nám nedochoval, byly
stromy okolo Samsonovy kašny. - red-

Použité fotografické materiály byly zapůjče-
ny panem Milanem Binderem.

Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie
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Dnešní otázka zní:
V kterých letech byla postavena barokní  

„Samsonova kašna“?

4. 2. 17.00 DK Metropol „Slavnostní zahájení
Dnů slovenské kultury“ společná
vernisáž výstav

4. 2. 16.00 – 16.30 Český rozhlas „Přímá linka dis-
kuzní pořad se slovenským hostem

4. 2. 19.00 Hotel Malý pivovar „Zahájení dnů
pravé slovenské kuchyně“
ve spolupráci s Grandhotelem Praha z
Tatranské Lomnice, hraje folklórní soubor
Pol'udnica z Liptova

5. 2. 9.00 a 11.00 Kino Kotva „Nicholas Winton - Síla lid-
skosti“ projekce

13.00 dokumentu a beseda se slovenským reži-
sérem Matejem Mináčem

5. 2. 16.00 Hotel Malý pivovar, kavárna„Haluš-
kové preteky“

5. 2. 19.00 DK Metropol, divadelní sál „Stanislav
Stepka: Súpis dravcov“ Radošinské naivné
divadlo, režie Juraj Nvota

6. 2. 10.00 a 13.00 DK Metropol, Malá scéna, loutkové před-
stavení pro děti „Rozprávky“

7. 2. 19.00 Malé divadlo „Christian Giudicelli:
Premiéra mládí“ hrají N. Divíšková a D.
Bakerová

8. a 15. 2. 16.00 Český rozhlas „Kulturní revue“ na téma
Dny slovenské kultury

9. 2. 16.00 Evropské informační centrum „Agro-envi-
ronmentální programy EU - šance pro
krajinu i zemědělce“ beseda

10. 2. 14.00 Evropské informační centrum „Pre-zen-
tace ekovýchovných aktivit organiza-
ce DAPHNE“

16.00 Evropské informační centrum „Jak za-
traktivnit vyučování environmentální
výchovy a zaujmout děti“ beseda

15.00 a 17.00 Evropské informační centrum „3D pro-
mítání diapozitivů - slatiny
a mokřady“

10. a 17. 2. 20.00 Český rozhlas „Kulturní revue“
repríza pořadu

11. 2. 19.30 DK Slavie „Česká a slovenská extrava-
gance aneb šíleně šílená módní show"

12. 2. 19.00 AJG Wortnerův dům „T. Brcko
(violoncello) - S. Perepeliatnyk (kla-
vír) - Hudební recitál“

13. 2. 13.00 Rektorát JU „Setkání akademických před-
stavitelů univerzit obou států“

13. 2. 14.00 Evropské informační centrum
„Literární odpoledne zaměřené na
tvorbu prezidenta Schustera“

13. 2. 16.00 Restaurace DK Metropol „Setkání čes-
kých a slovenských spisovatelů a no-
vinářů“

14. 2. 20.00 DK Metropol „Radniční bál“ v duchu čes-
ko-slovenských tradic

po - so 14.00 – 17.00 Český rozhlas „Fontána“ odpolední proud
slova a hudby

Výstavy
1. 2. - 29. 2. AJG Wortnerův dům „Vincent Hložník - Apokalypsa“

exponát měsíce
4. 2. - 28. 2. Radniční výstavní síň „Tono Stano - Na porcelánu“,

vernisáž 4. 2. v 16.00
4. 2. - 17. 3. Galerie Nahoře „Vasil Stanko - Příběhy pozpátku“,

vernisáž 4. 2. v 17.00
4. 2. - 15. 3. DK Metropol respirium „prof. Jozef Jankovič ak. soch. -

Transformace“ malba, vernisáž 4. 2. v 17.00
4. 2. - 14. 2. DK Metropol „Dagmar Veliká - Nitra“ fotografie,

vernisáž 4. 2. v 17.00
4. 2. - 14. 2. Galerie Procházka-Dům umění „Současná slovenská

kresba a grafika - Jančovič, Bezúrová, Dobeš, Jankovič,
Ilavský, Klimo, Kolenčíková“, vernisáž 4. 2. v 18.00

6. 2. - 29. 2.Galerie Watzko „Dominika Paštéková, Mária
Fulková“ obrazy, vernisáž 6. 2. v 18.00

9. 2. - 14. 2. Evropské informační centrum „výstava aktivit
partnerských organizací DAPHNE z Bratislavy
a DAPHNE ČR z Českých Budějovic (instituty
aplikované ekologie)“ 

Statutární město České Budějovice pořádá ve dnech 4. - 14. února 2004

Dny slovenské kultury
pod záštitou slovenského velvyslance v České republice Ladislava Balleka



Dnešní otázka zní:
V kterých letech byla postavena barokní  

„Samsonova kašna“?
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Internetové stránky Magistrátu města
České Budějovice obsahují mnoho důle-
žitých informací, které nám mohou vý-
razně napomoci a ušetřit tak čas, který
bychom jinak vynaložili návštěvou úřadu.

Dnes si tedy zběžně popíšeme
internetové stránky Magistrátu města
České Budějovice a v následujících
sloupcích se budeme některým sekcím
věnovat podrobněji.

Pokud se chceme přihlásit na inter-
netové stránky města České Budějovice,
musíme mít počítač s připojením k
Inter-netu. V internetovém prohlížeči do
pole pro adresu pak stačí zapsat:

www.c-budejovice.cz
a odklepnout klávesu Enter. Po chvilce
se načte úvodní strana internetových
stránek Magistrátu města České
Budějovice. Tato úvodní strana by se da-
la rozdělit na tři oddíly.

První oddíl tvoří horní část obrazovky
s řádkovým menu s modrofialovým po-
zadím, erbem Českých Budějovic, ob-
rázkem náměstí a pohledem na Černou
věž a nadpisem: České Budějovice - ofi-
ciální informační systém.

Tento oddíl (horní menu) je až na pár

výjimek zobrazen v průběhu celého pro-
hlížení internetových stránek města.
Výjimkou je například výpis životních
situací nebo telefonní seznam magistrá-
tu. Oddíl má tři funkční oblasti.
1. erb města - kliknutím na něj vždy bu-
deme přesměrováni na první základní
pohled internetových stránek.
2. ikonky čtyř vlaječek - umožňují pře-
pnutí stránek do jiné jazykové verze dle
výběru - anglicky, německy nebo fran-
couzsky. Cizojazyčné verze neobsahují
kompletní souhrn informací jako strán-
ky v českém jazyce, ale pouze
vybranou část informací důležitých
pro cizince.
3. poslední oddíl - řádkové menu, kte-
ré obsahuje aktuálně důležité a infor-
mační odkazy jakými jsou info mapa
Českých Budějovic (ikona s okem), kon-
takty, webová kamera, aktuality z odbo-
rů, Turistické informační centrum (zele-
ná ikona s písmenem „i“) a aktuální po-
časí na náměstí (ikona se sluncem a
mrakem).

Volbou položky přímé odkazy z řád-
kového menu dostaneme seznam pří-
mých odkazů na některé položky, které

jsou důležité z hlediska informovanosti
(např. hlavní adresy a kontakty, infor-
mace o aktualizacích stránek, informa-
ce pro podnikatele apod.) nebo jsou prá-
vě aktuální (např. návrh komunitního
plánu sociální péče předkládaný k obec-
né diskusi). Další důležitou položkou v
řádkovém menu je odkaz kontakty, kte-
rý je jakousi vyhledávácí centrálou tele-
fonních čísel všech pracovníků magist-
rátu.

Druhým oddílem by se dalo nazvat
sloupcové menu v levé části, které obsa-
huje odkazy na informace jak magistrá-
tu, tak i statutárního města a přidruže-
ných organizací. Blíž se tomuto oddílu
budeme věnovat v následujícím sloupku
r@dnice.

Třetím oddílem je „největší plocha“
internetových stránek a dal by se nazvat
aktivní obrazovkou. Při prvním načtení
stránek tento oddíl obsahuje aktuální
zprávy z města Českých Budějovic, ale
při jakémkoliv spuštění odkazu na in-
formace, ať už z levého menu či z horní-
ho menu, se do tohoto oddílu načtou ná-
mi požadovaná data (informace).

Internetové stránky Magistrátu měs-
ta Českých Budějovic jsou platným po-
mocníkem pro získávání informací a
doufám, že díky mému popisu Vám po-
mohou získat vše potřebné.

Tomáš Železný

Internetové stránky
Magistrátu města České Budějovice - část I.

Vážení čtenáři,
vážení zákazníci,

v následujících měsících Vám budeme
na tomto místě přinášet důležité
informace z Jihočeské energetiky, a.s.
Půjde zejména o sdělení týkající se změn,
oprav, nabídky nových služeb apod.
Dále půjde o zajímavosti a informace,
které mají vztah k Vám, zákazníkům
naší společnosti.

Věříme, že tato rubrika přispěje
k Vaší větší spokojenosti a v případě
jakýchkoliv dotazů, připomínek a námětů
nás prosím kontaktujte.

Jihočeská energetika, a.s. 
- člen skupiny E.ON
Lannova 16, 370 49 České Budějovice
Telefon: 387 312 676, 387 312 682
Provolba: 387 86 + linka, Fax: 386 359 803
www.jce.cz, info@jce.cz

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911

info linka:  800 120 112
zákaznické služby: 140 50

e-mail: 1.jvs@1jvs.cz, www.1jvs.cz

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

V následujícím seriálu na pokračování
bychom chtěli trochu více přiblížit orga-
nizaci a práci strážníků městské policie.
Ne všechny aktivity a činnosti jsou široké
veřejnost známy a tak někdy dochází
ke zkreslení představ o úkolech, které
strážníci v Českých Budějovicích plní.

Městská policie České Budějovice
je výkonným orgánem místní samo-
správy a byla zřízena zastupitel-
stvem statutárního města České
Budějovice obecně závaznou vyhláš-
kou č. 1/1992 ze dne 7. 7. 1992.

Její sídlo je v ulici J. Haška 2 v Českých
Budějovicích.

Městskou policii řídí podle § 3,
odst. 1, zákona ČNR č. 553/91 Sb.,
primátor města, který je nadřízen
všem zaměstnancům městské policie,
kteří jsou v pracovním poměru k obci.

Městská policie zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku na území
města České Budějovice.

Při plnění svých úkolů spolupracuje
s Policií České republiky.

Městská policie slouží všem ob-

čanům, které ochraňuje a její činnost
je namířena proti narušitelům pořádku.

Základní činnost městské policie:

• Dohlíží na dodržování obecně zá-
vazných právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku.
• Přispívá k ochraně bezpečnosti osob
a jejich majetku.
• Dohlíží na dodržování pravidel ob-
čanského soužití.
• Odhaluje přestupky a trestné činy,
za přestupky ukládá v blokovém
řízení pokuty nebo věc postupuje ke
správnímu řízení, předává pachatele
trestných činů po jejich zadržení
Policii České republiky. Podává ozná-
mení o podezření ze spáchání trestné-
ho činu.
• Upozorňuje fyzické a právnické
osoby na zjištěné nedostatky a podle
konkrétní situace činí opatření k je-
jich odstranění.
• Zajišťuje bezpečnost a pořádek při
mimořádných, sportovních a kultur-
ních akcích.
• Provádí odchyt toulavých zvířat (ze-
jména psů).

• Zabezpečuje nebezpečné přechody
pro chodce v čase, kdy jdou děti do škol.
• Zvyšuje právní vědomí dětí a mlá-
deže formou tématických besed pří-
mo ve školách, informuje o problema-
tice kriminality mládeže i o krimina-
litě páchané mládeží.

Městská policie má zájem na vy-
tvoření bezpečného a klidného pro-
středí pro každého obyvatele města
a na tom, aby žádný pachatel pře-
stupku nebo trestného činu nezůstal
bez postihu.

Podílí se na výchově občanů k demo-
kratickému právnímu vědomí.

V dalším pokračování Vás seznámíme
se statistikami činnosti Městské policie
v Českých Budějovicích.

Městská  pol ic ie
České Budějovice

Milí spoluobčané,
naše obchodně distribuční spo-

lečnost, Jihočeská plynárenská, a.s.,
se rozhodla využít nabídky novin
českobudějovické radnice a pro-
střednictvím tohoto měsíčníku vás
informovat o našich plánech, které
se týkají přímo vás, občanů Českých
Budějovic. Aby naše společnost mo-
hla dodávat plyn do 30ti tisíc čes-

kobudějovických domácností, musí spravovat a udržovat na 210
km nízkotlakého, 115 km středotlakého plynovodního potrubí
a 28 regulačních stanic. Taková rozsáhlá síť vyžaduje náročnou
údržbu a klade vysoké nároky na náš technicko distribuční
úsek. A právě v radničních novinách bychom vás rádi s před-

stihem a co nejkonkrétněji informovali o plánovaných rekon-
strukcích, odstávkách, ale i o budování nové plynovodní sítě
a cenách našich služeb.

Od května do srpna roku 2004 budou probíhat rekonstrukční
práce v ulicích Fr. Halase, Třebízského, Luční-Polní-Vrchlického
nábřeží, Zeyerova, Dienzenhoferova, Vrchlického nábřeží-Alešova
a na Lidické třídě. Je plánována plynofikace Haklových Dvorů
a zabudování středotlakého plynovodního potrubí pod řeku
Vltavu v oblasti Čtyřech Dvorů namísto stávající lávky. O všech
akcích vás budeme podrobněji informovat v dalších vydáních
radničních novin.

Všechny tyto akce zajistí vyšší bezpečnost a stabilitu celé naší
distribuční soustavy a tím i vaši spokojenost. Doufáme, že se
nám to podaří a naše společnost bude pro vás i nadále symbolem
kvality a pohodlí Vašeho domova.

Vážení odběratelé, 
společnost 1. JVS a.s. je od roku

1997 provozovatelem vodovodní a ka-
nalizační sítě v Českých Budějovicích.
Na těchto stránkách se teď budeme set-
kávat pravidelně s informacemi, které se
zajímají Vás, naše odběratele. 

Chtěli bychom vás pravidelně infor-
movat nejen o akcích, které se realizují
v Českých Budějovicích, ale také o dal-
ších záležitostech, které vás zajímají
a na které se nás ptáte. 

Z dlouhodobě platných záležitostí se
z těchto řádků budete dozvídat o při-
pravovaných investičních akcích na úze-
mí města a to nejen z pohledu uzavře-
ných ulic, ale především s pohledu vás
jako odběratelů.

Chtěli bychom vám nabídnout také
záležitosti týkající se postupů při uza-
vírání smluv, fakturace, kvality vody
a podobně. 

Vzhledem k tomu, že právě teď v zim-
ním období zaznamenává naše havarij-
ní služba řadu hlášení o zamrzlých vo-
doměrech nabízí se jedna taková rada
právě teď.

Málokdo z odběratelů si uvědomuje,
že i teplota nízko pod nulou může způ-
sobit zamrznutí Vašeho vodoměru. To
se v lepším případě projeví prasknu-
tím sklíčka, v horším případě může
dojít i k úniku vody do sklepních

prostor. Je třeba si uvědomit, že péče
o vodoměr přísluší majiteli objektu.
Přitom stačí velmi málo, vodoměr za-
izolovat a majitel objektu si ušetří řá-
dově 1 500 korun, které by za výměnu
poškozeného vodoměru musel zaplatit.
Nejde však jen o finanční prostředky,
které majitel objektu zaplatí za výměnu
prasklého vodoměru, ale také o peníze,
které zaplatí v souvislosti s únikem vody.
Dá se říci, že v těchto případech se jedná
řádově o tisíce až desetitisíce korun.

I takovéto užitečné rady se od nás
na těchto stránkách budete dozvídat
a my naopak budeme velmi rádi, když
se na nás se svými dotazy obrátíte.
Učinit tak můžete prostřednictvím
e-mailové adresy 1.jvs@1jvs.cz a nebo
můžete použít telefonního čísla na in-
formační linku společnosti 1. JVS a.s.
387 761 911.


