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vzpomeň si
na Jardu! Zná-
mé dvojverší
českého génia
Járy Cimrmana,
upomínající na
bankrot správ-
ce liptákovské
kampeličky Ja-
roslava Rychta-
říka, není, jak
by si snad ně-
kdo mohl mylně
vykládat, mým novoročním předse-
vzetím.

Přivedla mne k němu jedna z vě-
cí, která mi ještě v předvánoční do-
bě udělala radost. Na svém posled-
ním loňském zasedání českobudě-
jovičtí zastupitelé schválili vyhlášku,
která omezuje provozování výher-
ních hracích přístrojů. Formálně tak
skončila dlouhá doba příprav, od-
borných konzultací a jednání a Čes-
ké Budějovice se staly dalším z řady
měst, která na svém území regulují
hazard.

Hlavní přínos vyhlášky vidím
ve dvou rovinách. Především v na-
šem městě nepřipouští vznik dal-
ších heren s výherními hracími pří-
stroji. V případě přetrvávajících pro-
blémů týkajících se narušování veřej-
ného pořádku či negativních sociál-
ně patologických jevů pak nad všemi
současnými provozovnami visí Damo-
klův meč v podobě možnosti vyškrt-
nutí herny z aktuálního seznamu.

Těší mne, že se nám vedle vydání
vyhlášky podařilo o něco více než ji-
ným městům, která s lákavě blikají-
cími, ovšem poskrovnu cinkajícími
automaty bojují. Majitelé provozoven
totiž přistoupili na dohodu dojed-
nanou v říjnu loňského roku. Stáhli
vnější světelné reklamy, díky čemuž
herny tolik nenarušují vzhled města.
Posílili také pomocí kamer a regu-
lace vstupu osob v nočních hodi-
nách bezpečnost svých zařízení, což
uvolní ruce policistům i strážníkům.
Ti se nebudou muset zbytečně vě-
novat vymyšleným přepadením he-
ren, která jen v loňském roce tvořila
více než desetinu všech vyšetřova-
ných loupeží.

Naše vyhláška je v boji proti
hazardu významným vykročením.
Věřme, že nejpozději k příštím Vá-
nocům nám ministerstvo vnitra v té-
to oblasti nadělí větší pravomoci.

Přeji Vám i Vašim blízkým dobrý
rok 2010.

Juraj Thoma, primátor

�  Modernizace letiště pokročila

�  Nový plán organizace dopravy

�  Dotace na bytové domy na Máji

�  Změna statutu Ceny města

Varuj se
hazardu,

ROZPOCET: INVESTICE SE NEKRÁTÍ
Příjmy na úrovni před pěti lety, ale

výdaje v současné cenové hladině. Nera-
dostné důsledky hospodářské krize se
podepsaly i na rozpočtu města na příští
rok. Město musí počítat s nižšími příjmy,
ale zároveň bude mít velkou příležitost
získat bonus v podobě dotací z Evropské
unie. Omezeny proto byly především
běžné, provozní, výdaje, aby město mělo
na spolufinancování investic.

„Výdaje jsou naplánovány na 2,152
miliardy korun. Z toho představují běž-
né výdaje 1,511 miliardy, což je o 91 mi-
lion korun méně než v loňském roce,
a kapitálové výdaje, čili investice, 641
milion korun,“ přiblížil základní čísla  ná-
městek primátora pro oblast financí Ru-
dolf Vodička.

Nutné úspory na běžných výdajích se
projeví například omezením nočních li-
nek v důsledku nižší dotace pro dopravní
podnik, dále město muselo razantně se-
škrtat grantový program, další finance
zase ušetřilo na provozu magistrátu. 

„Největší investiční položkou v roz-
počtu je dokončení rekonstrukce Lanno-
vy třídy, a to za 85 milionů korun. Bude-
me pokračovat i v rekonstrukcích dal-
ších ulic, například 28. října, Nerudovy
nebo Skuherského. Dále se město podílí
na doprovodných investicích u stavby
propojení okruhů, navazující dokončení
kanalizace v Husově kolonii nebo rozší-
ření Trocnovské ulice. Pokračovat bude
již zahájená výstavba první části zaná-
dražní komunikace mezi Rudolfovskou
a Pekárenskou,“ přiblížil základní inves-
tiční výdaje náměstek primátora pro in-
vestice František Jelen. 

Město bude i nadále investovat do škol
(dokončení zateplení ZŠ Kubatova, pře-

Již potřetí oživilo náměstí Přemysla Otakara II. o adventu veřejné kluziště pod širým nebem. Opět na něj přispěla sponzorským
darem 1,5 milionu korun společnost ČEZ a zbylé náklady na provoz (1,2 milionu) zaplatilo město. Vánoční dárek občanům, který
se pomalu stává tradicí, ocenili především nejmladší bruslaři. Foto Petr Zikmund

stavba v MŠ Vrchlického) i cyklostezek.
„Milovníci koupání jistě uvítají rekon-
strukci bazénů a bazénové technologie
letní plovárny,“ dodal Jelen. Dále město
bude financovat svou část staveb při
splavňování Vltavy (zázemí na břehu,
chodníky apod.).

Navzdory nutným úsporám je prav-
děpodobné, že město bude v příštím roce
masivně investovat, a to ještě více než

předpokládá schválený rozpočet. Loňský
rozpočet měl kapitálové výdaje také
původně schválené ve výši 623 miliony,
ale v průběhu roku s přibýváním dal-
ších prostředků nakonec město proinves-
tovalo celkem 940 milionů. Rozpočet totiž
počítá pouze s předem jistými příjmy,
v průběhu roku však město bude zí-
skávat dotace, které jeho investiční mož-
nosti rozšíří. „V záloze máme připrave-

né investiční akce v objemu 545 milionů
korun, které zatím nebyly do rozpoč-
tu zařazeny. Navíc je možné u některé
z těchto akcí v celkovém objemu 400
milionů korun zčásti financovat dotací.
Na předfinancování investic, na něž
město získá dotace z Evropské unie,
jsme zajistili kontokorentní úvěr ve výši
350 milionů korun,“ vysvětlil primátor
Juraj Thoma. 

Rozhovor s tajemníkem magistrátu Zdeňkem Řeřábkem:

Budeme tu pro občany i po elektronizaci úřadů
BBuuddee  nnaaddcchháá--

zzeejjííccíí  rrookk  zznnaammee--
nnaatt  nněějjaakkoouu  zzáássaadd--
nníí  zzmměěnnuu  vvee  vvzzttaa--
hhuu  oobbččaannůů  kk úúřřaa--
ddůůmm??

Občany čeká
masivní elektro-
nizace úřadů. Od
1. listopadu byly
spuštěny datové
schránky, které
jsou zatím povinné pouze pro fyzické,
právnické osoby, veřejné instituce a fir-
my. Pro občany jsou datové schránky
nepovinné, ale zřídit si je mohou.
Projekt počítá s další elektronizací
veřejné správy, i když vzhledem k po-
litickým událostem a zpoždění legisla-
tivních a prováděcích předpisů i v ji-
ných oblastech to bude později. Navíc
se ukazuje, že ještě ani některé orgány
veřejné moci neumějí s datovými
schránkami správně pracovat. Velmi

dobře si uvědomujeme, že elektroni-
zace je zejména pro starší občany
problém. Mohu je však ujistit, že i na-
dále jim bude k dispozici úředník pro
ústní jednání, komunikovat s úřadem
mohou také stále písemnou formou. 

BBuuddoouu  ssee  vv lleettooššnníímm  rrooccee  mměěnniitt
nněějjaakkéé  ddookkllaaddyy  jjaakkoo  vv uuppllyynnuullýýcchh
lleetteecchh??

Ano, do konce roku 2010 je třeba vy-
měnit řidičské průkazy vydané v době
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Lidé by to
neměli zanedbat, čím déle budou otálet
a nechávat to na poslední chvíli, tím vět-
ší komplikace si způsobí. Mám však
obavu z toho, že tuto povinnost určitá
skupina lidí úmyslně opomene, protože
bylo řízení bez řidičského oprávnění
překvalifikováno z trestného činu na
přestupek. Sice zaplatí pokutu, ale jezdit
budou dál i bez platného oprávnění.

JJaakk  hhooddnnoottííttee  uuppllyynnuullýý  rrookk??
Legislativní smršť z předchozích let

se nám podařilo zvládnout. Díky
propojení všech našich budov optickými
kabely se podařilo omezit výpadky
spojení se serverem, což je pro chod
úřadu velmi důležité. Všechny budovy
jsou také již vybaveny elektronickými
vyvolávacími zařízeními. Na oddělení
evidence vozidel se podařilo zavést takový
systém, že odbavování probíhá plynule,
fronty, související například na konci
roku 2008 především s poplatkem za
ekologickou likvidaci vozidla, jsou mi-
nulostí. Připomenu v té souvislosti
službu Elektronická obsluha občana,
zavedenou v roce 2008, která umožňuje
občanům objednat se přes internet
dopředu na přepážku na konkrétní den
i hodinu. Pak jsou tu další věci, které jsou
však samozřejmostí, neboť nám je ukládá
zákon – například rozšíření služeb po-
skytovaných v rámci projektu Czech
POINT. Chceme i nadále být dobrým
úřadem pro občany, takovým, o kterém
vědí, že je tu pro ně.

Zastupitelé schválili
vyhlášku o hernách

České Budějovice rozšířily seznam
měst, která na svém území pomocí
vyhlášky regulují hazard v podobě vý-
herních hracích přístrojů. Zastupitelé ji
schválili na svém zasedání 17. prosince
a vyhláška je výsledkem kompromisu me-
zi městem a provozovateli výherních hra-
cích přístrojů. Zachovává současný počet
heren s tím, že další nebudou přibývat,
výměnou za omezení, která provozovate-
lé dobrovolně přijali.

„Vzhledem k tomu, že současná le-
gislativa obcím dává jen malé možnosti,
jak regulovat hazard – přestože je podle
mne takový stav dlouhodobě neudržitel-
ný, rozhodli jsme se postupovat cestou
vzájemné dohody. Provozovatelé se zavá-
zali omezit vnější reklamy vybízející ke
hře a reklamu na alkohol zdarma. Po 24.
hodině bude vstup do heren pouze na
zazvonění a herny se na vlastní náklady
vybaví kamerovými systémy,“ přiblížil
primátor Juraj Thoma výsledky jednání,
která za město s provozovateli vedl. 

Přijatá opatření mají omezit podbí-

zení se potenciálním hráčům a pak také
kriminalitu s hernami spojenou – napří-
klad valná část loupežných přepadení
v Českých Budějovicích se děje buď pří-
mo v hernách nebo v jejich okolí. Pod-
mínky jsou shrnuty v deklaraci, kterou
provozovatelé podepsali 16. září a zavá-
zali se příslušné změny provést do 30.
listopadu. Až na několik výjimek, které
však byly vzápětí napraveny, dohodu do-
drželi, načež město připravilo příslušnou
vyhlášku. V deklaraci se také provozo-
vatelé a město zavázali scházet se dvakrát
ročně a vyhodnocovat účinnost přijatých
opatření, případně řešit potenciální
problémy.

Vyhláška stanovuje celkem 106 adres,
na nichž je možné výherní hrací přístroje
provozovat. Celkem je na území města
zhruba 650 výherních automatů. Pokud
by snad provozovatelé podmínky neres-
pektovali, může město některé herny
vyškrtnout nebo také omezit dobu, kdy je
možné v jednotlivých zařízeních výherní
automaty provozovat. 

ˇ

IInnvveessttiiccee  vv  rrooccee  22001100
(v milionech Kč)

rekonstrukce Lannovy 
třídy (III. etapa) 85,1

rekonstrukce 28. října, 
Skuherského, Nerudova 82

letní plovárna 41 

kanalizace Husova kolonie 39 

Město a voda 25

rekonstrukce krematoria 18

zanádražní komunikace 16,5

rekonstr. CSS Staroměstská 16

rekonstrukce Trocnovské 16

cyklistické trasy 14 

MŠ Vrchlického 13 

zateplení ZŠ Kubatova 9

Současný územní plán se jen upraví
České Budějovice nepořídí zcela nový

územní plán podle nového stavebního zá-
kona, ale jen upraví současný tak, aby
zákonu vyhověl. Důvodem je úspora fi-
nančních prostředků, město ušetří zhruba
14 milionů korun.

Zastupitelstvo v únoru původně roz-
hodlo, že nechá v souladu s novým sta-
vebním zákonem zpracovat zcela nový
územní plán a odbor územního plánování
a architektury zahájil přípravné práce.
S nástupem finanční krize však město
svůj záměr přehodnotilo a zastupitelé nyní
souhlasili s levnější variantou: upraví se
stávající územní plán podle požadavků zá-
kona. Přiklonili se k tomuto řešení i proto,

že se v nadřazených územně plánovacích
dokumentech Politika územního rozvoje
ČR a Zásady územního rozvoje Jihočes-
kého kraje neočekávají významné změny,
kvůli kterým by bylo nutné do územního
plánu více zasahovat. 

„Dosud odvedená práce na přípravě
nového územního plánu nepřijde nazmar,
podněty veřejnosti, k jejichž podávání
jsme vyzvali, zohledníme. Celkem jsme
jich obdrželi dvě stě,“ poznamenala ná-
městkyně primátora Ivana Popelová. 

Pořízení zcela nového územního plánu
by stálo zhruba 20 milionů korun; počítalo
se, že nový územní plán by schvalovalo no-
vé zastupitelstvo v roce 2014 (zákon uklá-

dá zpracovat ho do roku 2015). Úprava
stávajícího plánu bude stát necelých
6 milionů a hotová bude do roku 2012. 

Bude znamenat především zjednodu-
šení plánu, přehodnocení regulace v jed-
notlivých územích a obecnější podmínky
pro využití jednotlivých ploch, což umožní
pružnější využití území. Funkční využití
ploch je dnes rozděleno do 86 typů, kdežto
nově to bude pouze 26 (dnes se kvůli pří-
liš podrobnému vymezení funkce pozem-
ků musí často žádat o změnu územního
plánu, která trvá téměř dva roky, i kvůli
jedinému rodinnému domu). Při úpravě
plánu se také nově prověří možnosti
parkování. 



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

info

Letošní rok mění plány na Vltavě ve skutečnost
Tak jako voda v řekách, tak i čas ne-

zadržitelně plyne, a tak jsme vstoupili do
dalšího roku, v němž se začíná psát nová
kapitola života na řece Vltavě v Českých
Budějovicích. 

Skutečnost, že řeky Malše a Vltava
podmínily samotný vznik i následný sta-
letý vývoj jihočeské metropole, připomí-
ná pprreezzeennttaaččnníí  kkaalleennddáářř  nnaa  rrookk  22001100,
který vydalo statutární město České Bu-
dějovice. Na tři desítky uměleckých sním-
ků Milana Bindera nás zavádějí do roz-
ličných míst, kde se hladiny řek stávají
kouzelným zrcadlem okolních paměti-
hodností a přírodních scenérií, kde voda
umocňuje estetiku architektury, anebo
se stává příležitostí ke sportování a re-
kreaci.

Ne náhodou se právě voda ve spojení
s architekturou a uměním stala společ-
ným tématem ppoozznnáávvaaccíí  ssoouuttěěžžee, kterou
pro školní mládež připravil odbor památ-
kové péče Magistrátu České Budějovice

ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem. Děti, které v předvánočním
čase zaplnily obřadní síň radnice při
slavnostním vyhlášení vítězů soutěže,
nebyly na první pohled ničím výjimečné.
Úctyhodná však byla vysoká úroveň je-
jich písemných odpovědí na soutěžní
otázky, kdy nestačilo jen hledat na
internetu či v encyklopediích. 

Smyslem soutěže totiž bylo vzbudit
u nejmladší generace aktivní zájem o ar-
chitektonické a umělecké skvosty kolem
nás, a tak mezi téměř třemi desítkami
otázek byly i takové, jejichž zodpovězení
se neobešlo bez osobní návštěvy a po-
zorné prohlídky českobudějovických pa-
mátek v okolí vody. 

Na osmdesát účastníků soutěže, ať už
jednotlivců či zapojených v kolektivech,
se tak stalo důkazem, že i letos stojí zato
nabídnout školákům možnost poměřit
své schopnosti během již připravo-
vaného druhého ročníku soutěže „ČČttyyřřii

žžiivvllyy  vv  aarrcchhiitteekkttuuřřee  aa  uumměěnníí“, tentokrát
však motivované ohněm.

Do zcela reálných kontur se v tomto
roce dostává oživení českobudějovických
řek, zakotvené v rozvojovém projektu
Město a voda v souvislosti se splavněním
Vltavy. Ve finále je stavba ppřřííssttaavviiššttěě
LLaannnnoovvaa  lloodděěnniiccee, která coby součást
projektu „Dokončení vltavské vodní ces-
ty v úseku České Budějovice – Hluboká
nad Vltavou“ odstartovala v polovině loň-

Z jednání zastupitelů

Nám. Př. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

ÚÚhhrraaddaa  zzttrrááttyy  ddoopprraavvnníímmuu  ppooddnniikkuu
Jelikož je městská hromadná doprava

ztrátová (v rámci veřejné služby jezdí
méně vytížené spoje, dotuje se jízdné,
aby nebylo příliš vysoké apod.), posky-
tuje město dopravnímu podniku každý
rok dotaci na tzv. úhradu prokazatelné
ztráty. V roce 2010 to bude 181,9 milionu
korun. V minulých letech se dotace po-
hybovala kolem 200 milionů, v rámci
krizových úspor ji však město snížilo.

PPooppllaatteekk  zzaa  ooddppaadd  zzůůssttáávváá
Zastupitelé přijali doplňující vyhláš-

ku, kterou se každoročně musí stanovo-
vat výše poplatku za likvidaci odpadu.
Ten se ve městě platí od roku 2002, od
roku 2006 v maximální výši, kterou
umožňuje zákon – 500 Kč za osobu a rok;
tato částka se tudíž bude platit i v roce
2010. Město na poplatku vybere zhruba
45 milionů korun, náklady na likvidaci
odpadu včetně provozu sběrných dvorů,
svozu košů, separovaného sběru apod.
ovšem činí zhruba 90 milionů korun. 

DDoottaaccee  SSKK  VVooddnníí  ssllaalloomm
Zastupitelé schválili dodatek ke

smlouvě s SK Vodní slalom České Bu-
dějovice, který prodlužuje do 31. 12. 2010
příslib dotace ve výši 3,8 milionu korun,

Lannova loděnice – půdorys

Dne 10. prosince se na náměstí
Přemysla Otakara II. konala mimořádná
událost celostátního významu. Zástupci
ministerstvo vnitra a Generálního ředi-
telství Hasičského záchranného sboru
ČR předali členům krajských hasičských
sborů zcela novou techniku – na náměstí
tak bylo se vší slávou vystaveno 40 ha-
sičských automobilů.

Slavnostního předání se zúčastnil
i primátor Českých Budějovic Juraj Tho-
ma. „Historické centrum Českých Budě-
jovic v minulosti zachvátila celá řada ni-
čivých požárů. Asi nejkatastrofálnější
následky způsobila neopatrnost jistého
vojenského ranhojiče v roce 1641, kdy
se od vznícené masti vlivem silného vět-
ru oheň rozšířil na celé okolí dnešní Kra-

jinské třídy. Během sedmi hodin tehdy
shořely více než dvě stovky domů, mimo
jiné i kostel svatého Mikuláše se vším
uměleckým zařízením,“ připomněl ne-
blahé zkušenosti letošního hostitelského
města s nebezpečným živlem primátor. 

„Věřím, že už samotná přítomnost
čtyřiceti nových cisteren na českobu-
dějovickém náměstí naše město na
dlouhá léta od podobných pohrom
ochrání. Všem hasičským posádkám pak
přeji, aby se vždycky šťastně vrátily na
základnu a aby i nadále naplňovaly staré
hasičské heslo ,sobě ku cti, bližnímu ku
pomoci ,“ dodal primátor. 

Prvních čtyřicet kusů cisternových
automobilových stříkaček bylo slavnost-
ně předáno v roce 2007 v Praze, další

čtyřicítku obdržely záchranné sbory kra-
jů v roce 2008 v Olomouci. Na základě
tohoto programu bude pro Hasičský
záchranný sbor České republiky do roku
2011 pořízeno 200 nových cisteren, které
nahradí starší techniku. 

Jednou z podmínek programu je
převod nově pořízené techniky po pěti
letech užívání u profesionálních sborů na
vybrané obce pro činnost jejich do-
brovolných jednotek. Nové cisterny, které
byly předány v Českých Budějovicích,
mají stejné základní parametry jako
cisterny předávané v předchozích letech.
Kvalitnější a úplnější je však jejich vy-
bavení, především dýchacími přístroji,
a také jejich zaměření na specifika
jednotlivých krajů. 

Hasičské vozy zaplnily náměstí

Modernizace letiště 
zásadně pokročila

V prosinci Letiště České Budějovi-
ce výrazně vykročilo k budoucnosti pl-
nohodnotného mezinárodního letiště.
Dva roky po vydání stavebního povolení
byla předáním staveniště fakticky za-
hájena první etapa jeho rekonstrukce
a modernizace. 

„V této první fázi bude realizová-
no zasíťování areálu, důkladná rekon-
strukce stávající řídicí věže a také pře-
měna jednoho z bývalých armádních
objektů na administrativní budovu,
kterou budeme využívat společně s ci-
zineckou policií a pasovou službou, je-
jichž činnost je na letišti nezbytná,“ při-
blížil ředitel společnosti Jihočeské letiš-
tě České Budějovice Ladislav Ondřich. 

Investorem stavby je Jihočeský kraj,
který je spolu s městem České Budějo-
vice zakladatelem společnosti Jihočeské
letiště České Budějovice a také vlastní-
kem celého areálu. Stavbu, která bude
stát více jak 60 milionů korun, na zá-

kladě výběrového řízení provádí firma
K-BUILDING CB. Ta se smluvně zaváza-
la dokončit tuto část rekonstrukce do
pěti měsíců od předání staveniště. 

Druhá etapa modernizace letiště by
měla navázat v příštím roce. V této
podstatně náročnější fázi se například
počítá s výstavbou terminálu na zelené
louce, s rozšířením stojánky pro letad-
la, také s úpravou vzletové a přistávací
dráhy a technickým zázemím. Náklady
jsou předběžně odhadovány na více jak
půl miliardy korun a větší část tohoto
záměru by měla být financována z ev-
ropských strukturálních fondů, kon-
krétně z Regionálního operačního pro-
gramu Jihozápad.

Cílem je, aby Letiště České Budějo-
vice mohlo být v roce 2012 zařazeno do
mezinárodní sítě veřejných letišť a aby
mělo patřičné vybavení pro přílety leta-
del typu Boeing 737 či Airbus A32. 

Na návrh primátora pozměnili zastu-
pitelé statut Ceny města. Cena se nadále
nebude udělovat za celoživotní práci, ale
pouze za mimořádný počin za uplynulý
rok. Její náležitosti bude nově spravovat
kancelář primátora a ne odbor kultury a fi-
nanční ocenění, které se k ceně váže, se
sníží ze 100 na 25 tisíc korun. 

„Cena města zůstává nejvyšším oce-
nění pro zasloužilé občany, ale udělovat se
bude pouze za výjimečné výkony za uply-
nulý kalendářní rok – porovnávání celoži-
votních zásluh a jednorázových počinů,
jak to umožňoval dosavadní statut, bylo
obtížné. Možnost ocenit celoživotní práci
městu navíc skýtá medaile Za zásluhy,
která se spolu s medailí Za statečnost
uděluje od roku 2008,“ vysvětlil primátor
Juraj Thoma.

O udělení Ceny města bude i nadále
rozhodovat zastupitelstvo na doporučení
rady města, které mohou své návrhy
podávat komise rady města i veřejnost.

Cena města 
bude výroční

větších osobních lodí i malých plavidel
a pro výstup a nástup cestujících. Nava-
zuje na již dokončené obratiště pod Jirás-
kovým jezem, umožňujícím rekreačním
lodím pohodlné otočení na cestě z Hlu-
boké do Českých Budějovice a zpět. Zá-
vazné pokyny pro chování všech účast-
níků plavby v lokalitě přístaviště Lan-
nova loděnice stanoví jeho provozní řád,
který bude dostupný i na webových
stránkách www.c-budejovice.cz.  

Historická událost, kdy České Budě-
jovice získaly novou vstupní bránu do
města v podobě přístaviště Lannova lo-
děnice, ponese datum letošního roku.
Spolu se stavbou ochranného přístavu
České Vrbné, kde už se plány rovněž
mění v realitu, se tak naplňují podmínky
pro obnovení tradice plavby po Vltavě až
do jihočeské metropole. V novodobém po-
jetí půjde o významný impuls k posílení
cestovního ruchu v našem městě s ná-
sledným ekonomickým přínosem. 

ského srpna. Zatímco stavba přístavu je
investicí Ředitelství vodních cest ČR, ná-
vaznou infrastrukturu zajišťuje město.
Konkrétně se jedná o vybudování pří-
stupového chodníku, rozptylové plochy,
mobiliáře, veřejného osvětlení a sociál-
ního zázemí pro návštěvníky. 

A nejen to! Město se stává i provozo-
vatelem přístavu, který bude na levém
břehu Vltavy u Dlouhého mostu bezplat-
ně sloužit ke krátkodobému zastavení

Foto Petr Zikmund

Dotace pro Máj rozděleny
druhé výzvě. Jak vysvětlila náměstkyně,
v první výzvě dostaly dotaci projekty
s vysokými náklady, ve druhé se nao-
pak budou upřednostňovat projekty
s nižšími náklady, tudíž se dostane na
víc žadatelů. 

Město se navíc pokusí s minister-
stvem pro místní rozvoj vyjednat, zda by
nemohlo pro IPRM Sídliště Máj získat
více peněz a mohlo tak uspokojit co
nejvíce žadatelů. Jiná města totiž své
integrované plány rozvoje města v této
oblasti tolik nečerpají. 

První kolo rozdělování dotací na revi-
talizaci bytových domů v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje města Sídliště Máj
přineslo dobrou zprávu šesti žadatelům,
kteří si celkově rozdělí 56,5 milionu ko-
run. „Celkem se sešlo 34 kvalitně zpraco-
vaných žádostí, což je zásluha odboru
rozvoje a cestovního ruchu, jehož pracov-
níci vlastníkům domů vycházeli vstříc
a pomáhali jim se zpracováním,“ pozna-
menala náměstkyně primátora Ivana
Popelová.

Zbylých 28 žadatelů bude mít šanci ve

již město už loni klubu přislíbilo na re-
konstrukci areálu Lídy Polesné v Čes-
kém Vrbném. Dotace je určena na nut-
nou spoluúčast k dotaci z Regionálního
operačního programu Jihozápad, která
činí 25,8 milionu. Klub totiž se žádostí
o evropskou dotaci uspěl až napodruhé,
v listopadu, přičemž původní příslib
spolufinancování ze strany města měl
vypršet na konci roku. Prodloužením ter-
mínu klub o městskou dotaci nepřijde.

Rekonstrukce areálu spočívá nejen
v úpravě samotného kanálu, ale i ve vy-
lepšení mariny a tábořiště (výstavba ve-
řejné loděnice, dětské hřiště, sportoviště).
Do budoucna se v areálu počítá i dalšími
novými objekty. Areál, ležící na cyklostez-
ce Budějovice-Hluboká, je hojně navště-
vován obyvateli města. 

OOddppiiss  ppoohhlleeddáávvkkyy
Rozhodnutím zastupitelů město defi-

nitivně odepsalo pohledávku z 90. let,
kterou mělo vůči Bytovému družstvu Máj
205C. Tomu prodalo svůj podíl v domě
v ulici J. Bendy, družstvo však zaplatilo
pouze část, protože se dostalo do konkur-
su. V rámci konkursu se město domohlo
209 tisíc, ale zbývajících 509 tisíc z po-
hledávky již nebylo z čeho čerpat, takže
je město nyní odepsalo. 

Cyklisty okolím Budějovic
provede nový soubor map
Českobudějovičtí cyklisté i návštěvníci

města dostali zajímavou pomůcku – sou-
bor deseti map se zastřešujícím názvem
Na kole krajem Českobudějovicka. Vydala
ho Nadace Jihočeské cyklostezky za finan-
čního přispění města České Budějovice.

„Každý z deseti tipů kromě mapy ob-
sahuje stručného průvodce se zajíma-
vostmi na trati, službami pro cyklisty nebo
možnostmi občerstvení, popis profilu trati
i jejích jednotlivých úseků z hlediska kva-
lity povrchu nebo bezpečnosti,“ přiblížil
Vladimír Votřel z nadace. 

„Soubor je přímo koncipován pro tu-
risty, kteří se ve městě ubytují. Navržené
výlety po Českobudějovicku jsou tudíž
jednodenní, se startem i cílem ve městě,“
doplnila náměstkyně primátora Ivana Po-
pelová. 

Většina tras je proto okružních, ale
některé jsou navrženy s využitím systé-

mu Cyklotrans, který představují autobusy
s přívěsy na kola. Cyklisté se nechají od-
vézt například do Nových Hradů a průvod-
ce je odtud navede do Českých Budějovic.

Každý výlet je dlouhý zhruba 70 kilo-
metrů, případně i s kratší a méně nároč-
nou variantou. Cyklisté se s pomocí prů-
vodce mohou podívat například k Vesel-
ským pískovnám, do okolí Týnu nad Vl-
tavou a Hluboké, k Borovanům, Tře-
boni, na Zbudovská blata, do Novo-
hradských hor a Doudlebska, na Kleť
nebo Dívčí kámen. 

Soubor map vyšel v prosinci v ná-
kladu 10 000 ks a je cyklistům k dispozici
zdarma; naleznou ho v turistických infor-
mačních centrech po celém Jihočeském
kraji. Náklady na vydání činily 411 tisíc
korun, přičemž město poskytlo 329 tisíc
a nadace 82 tisíce korun. 

Město a voda

,



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: Jak se původně jmenovalo Palackého náměstí?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tune-
lů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z listopadového vydání je:

Český akciový pivovar České Budějovice (Budvar) byl založen v roce 1895.
Výhercem je: MUDr. Marcela Potyšová, Dobrovodská 27, 370 06 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 18. dne následujícího měsíce na adresu: Magistrát města České Budějovice, nám. P. Otakara II. č. 1, 2.
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

U l i c e m i  m ě s t aU l i c e m i  m ě s t a

info Nám. Př. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

PPEEKKÁÁRREENNSSKKÁÁ
Pekárenská ulice je jednou ze dvou

nejstarších ulic na území města. Exis-
tovala jako ulice ve farní osadě Budi-
vojovice a jako komunikace z Budivo-
jovic směrem na Třeboň v době, kdy
na území pozdějšího královského
města Budějovice byly jen mokřady
a meandrující řeky. Druhou takovou
ulicí byla stará Staroměstská. Čéčovy
Budivojovice se rozkládaly jen kolem
těchto dvou ulic, které vedly ke sta-
roměstskému hřbitovu. Ulice Budivo-
jova a Pražská vznikly později. 

Pro Budivojovice byla Pekárenská
„výpadovkou“ na východ. Na jih a se-

ver vedla Staroměstská, na západ se
muselo brodem přes Vltavu. Brod se
nacházel přibližně za staroměstským
hřbitovem. Historická obchodní cesta
jih–sever či Linec–Praha se do za-
ložení Budějovic Budivojovicím vyhý-
bala. Původní název Pekárenské není
znám, jen asi do 18. století se jí lidově
říkalo „cesta mrtvých“. Z vesnic vý-
chodně od města totiž chodily ke sta-
roměstskému hřbitovu pohřební prů-
vody. Za Marie Terezie ve 2. polovině
18. století se u špitálského dvora na
Pražské silnici postavily vojenské
zásobárny a pekárny a časem se
ustálilo pro cestu kolem nich jméno
Pekárenská. Oficiálně dostala ulice

název v roce 1875. 
Na přelomu 19. a 20. století byla

Pekárenská plně zastavěna v části od
staroměstského hřbitova k Pražské
silnici. Tato část se nazývala Stará Pe-
kárenská. Stály tam domy postavené
od renesance po současnost, zděné
i dřevěné, ale také patrové činžáky.
Např. v č. 5 bydlel malíř Jan Rafael
Schuster. V č. 12 byl hostinec Na po-
sledním groši. Na rohu Pražské byl zá-
jezdní hostinec U města Tábora. Před
ním stál mariánský sloup. Tato Stará
Pekárenská byla zcela demolována.
V těch místech byl v roce 1974

otevřen obchodní dům Družba. 
Druhá a delší část Pekárenské od

Pražské k Palackého náměstí byla za-
stavěna většinou do 1. světové války.
Severní fronta ale úplně zmizela v le-
tech 1963 až 1966, když se stavbaři
poté, co dokončili paneláky na Lidické,
vrhli na sídliště Pekárenská. Na Pa-
lackého náměstí odolala ještě pár let
restaurace Na Americe. Proč zrovna
na Americe, není doloženo. Podle úst-
ního podání se tam někdo vrátil z Ame-
riky. Zprvu to byl hostinec U Homolků,
potom převážila Amerika, ale RaJ (Re-
staurace a jídelny) se názvu Amerika
vyhýbaly a vždy uváděly U Homolků.
V domě bývalo ještě hokynářství Ho-

molků. Velký bytelný zdravý dům Na
Americe vyloženě nepřekážel, byl zby-
tečně zbořen kvůli parkovišti vedle sa-
moobsluhy potravin BIOS. 

Třetí část Pekárenské od Palackého
náměstí k Nádražní byla zastavěna po
1. světové válce. Pekárenská vede ještě
dál pod malý viadukt, přes koleje, po-
tom do kopce, na kterém stojí křížek a
„náhorní“ lokalita se nazývá U kříž-
ku. ČSAD a okolní podniky uváděly
dříve adresu U křížku. Někdo ani ne-
věděl, že Pekárenská končí až za ži-
dovským hřbitovem a dál u Igly na
ulici U sirkárny. Křížek stojí nad bý-

valou Franckovo cihelnou, kde se v
odkrytém terénu nacházely vltavíny.

Ještě než se zbořila Stará Pekáren-
ská kvůli budoucí Družbě, uvažovalo
se v roce 1964 o tom, že by se Peká-
renská v půdorysu upravila a prod-
loužila až k Vltavě, kde měl překle-
nout řeku řetězový podolský most,
který tehdy ležel rozebraný na břehu
Vltavy, přesněji Orlické přehrady, u Po-
dolska. Problém přestěhovat a znovu
sestavit most nebyl, poněvadž byl roz-
ložen na jednotlivé kvádry a ty očís-
lovány, ale byly obavy z povodní, tak-
že nakonec se památkově chráně-
ný podolský most sestavil u Stádlece
přes Lužnici. 

Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.

Předvánoční čas v Českých Budějovicích ve fotografii

3x foto Petr Zikmund

Město převzalo plán 
dopravy do roku 2030

Dlouhodobou vizi, jak řešit dopravu
ve městě představuje Integrovaný plán
organizace dopravy (IPOD), který 18. pro-
since slavnostně převzali primátor Juraj
Thoma a náměstkyně Ivana Popelová od
zpracovatele, společnosti Mott MacDo-
nald Praha.

Dokument nabízí řešení v dopravě
v časových horizontech 2010, 2020 a
2030. „Projekt zahrnuje všechny typy do-
pravy včetně pěší a cyklistické a obsa-
huje návrhy na rychlá zlepšení, která se
dají provést okamžitě, i na dlouhodobá
řešení ve výhledu na desítky let dopře-
du,“ uvedl primátor Juraj Thoma. 

„Plán stanovil dvacet kritických míst
v dopravě, využijeme proto dotačních ti-
tulů Státního fondu dopravní infrastruk-
tury k projektové přípravě rychlých
opatření už v příštím roce. Jednou z prio-
rit je zlepšit propustnost města přede-
vším s ohledem na MHD,“ dodala ná-

V pátek 18. prosince slavnostně převzali primátor Juraj Thoma a náměstkyně Ivana
Popelová (na snímku) z rukou zástupců společnosti Mott McDonald Praha Inte-
grovaný plán organizace dopravy. Plán analyzuje současný stav a navrhuje v něko-
lika časových horizontech taková řešení, aby doprava ve městě fungovala co nejlépe.
Kromě doporučení, jaká opatření lze provést už v průběhu příštího roku, zpracovává
plán i výhled do let 2020 a 2030. Foto Petr Zikmund

Cyklostezka na Borek
své náklady zajistí majetkové vypořá--
dání potřebných pozemků,“ uvedla ná-
městkyně primátora Ivana Popelová. Plá-
novaná cyklostezka kromě spojení s Bor-
kem umožní výhledově i napojení Úsil-
ného a Hrdějovic, které také patří do
budějovické aglomerace.

Náklady na vybudování cyklostezky
jsou odhadovány na 4,1 milionu korun
a město má dvě možnosti, kde získat do-
taci: ze Státního fondu dopravní infrat-
ruktury, která by pokryla 75% nákladů,
nebo z Regionálního operačního progra-
mu Jihozápad, která by pokryla až 92%.
Ze zbylých nákladů, jež nepokryje dotace,
bude město hradit 40% a zbytek dotčené
obce. Trasa cyklostezky bude de facto
kopírovat linii Pražské ulice z Nemanic
po kruhový objezd u Makra.

Ke konci snad již dospěje záměr
vybudovat cyklostezku z Nemanic na Bo-
rek. Posvětili ho zastupitelé Českých Bu-
dějovic 17. prosince a také zastupitelé
Borku. Pokud budou souhlasit i zastu-
pitelé dalších dotčených obcí, v příštím
roce město požádá o dotaci a pak se může
začít stavět. 

Dotyčná cyklostezka se plánuje od po-
loviny 90. let, původně se myšlenkou na
její výstavbu zaobíral Jihočeský kraj. Její
trasa totiž nevede po katastru Borku a po
katastru Budějovic vede jen krátká část.
Zato jde přes území Úsilného a Hrdě-
jovic, kterých se přímo netýká, což pří-
pravu komplikovalo. Městu se ale nako-
nec podařilo dospět k dohodě s obcemi. 

„Město České Budějovice požádá o do-
taci na vybudování cyklostezky, obce na

městkyně primátora Ivana Popelová. 
Společnost Mott MacDonald Praha

zpracovávala plán od srpna 2008. Nej-
prve provedla rozsáhlé dopravní průzku-
my (včetně pěší dopravy) a analýzy, poté
vytvořila dopravní model města, který ne-
jenže vykresluje současnou dopravní si-
tuaci, ale dokáže simulovat dopady pří-
padných změn.

Na základě těchto podkladů vznikl
návrh na organizaci dopravy v několika
variantách, aby byla efektivně využita
kapacita městských komunikací. Na ten
navazuje analýza hlukové zátěže na
kritických místech. Dále je součástí plánu
posouzení komunikační sítě z hlediska
bezpečnosti silničního provozu a nakonec
i priorit výstavby nových komunikací.
Jako souhrn všeho v kombinaci s pro-
gnózou budoucího vývoje dopravy jsou
stanoveny doporučené cíle pro roky 2010,
2020 a 2030.
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Změna č. 37 územního plánu schvá-
lená zastupitelstvem 17. prosince zahr-
nuje dvě v současnosti nezastavěné plo-
chy v lokalitách Nádraží a U Rybníčku
(obě východně od Mladého, u železniční
trati, která se zde větví na České Vele-
nice a k Jižní zastávce). 

Funkční využití území přiléhající
k areálu nádraží, původně nezastavitel-
ného, se mění na průmyslovou výrobu
v předměstí, druhé území U Rybníčku
pak ze zastavitelného území s charak-
terem smíšeným individuálního bydlení
v předměstí na zastavitelné území s pře-
važujícím charakterem smíšeným kolek-
tivního bydlení v předměstí. Na první
ploše má vzniknout opravna kolejových
vozidel, na druhé větší objekty kolek-
tivního bydlení, nikoli pouze rodinné do-
my podle původního funkčního využití.

Proces schválení této změny územ-
ního plánu byl zahájen již v roce 2007,
kdy zastupitelstvo rozhodlo o jejím po-
řízení, 30. října 2009 se konalo veřejné
projednání změny.

Změna č. 37
územního plánu

Renesance pod Černou
věží má velký úspěch

hou zájemci najít na www.npu-cb.eu/
pamatky-hrou-i-poucenim. 

„Publikace jsou k dispozici zdarma
hned na několika místech, například
v Turistickém informačním centru v bu-
dově radnice či v Národním památkovém
ústavu na Senovážném náměstí. Zvýšený
zájem o naučné publikace mají nyní na-
příklad Gymnázia J. V. Jirsíka a Česká,
Dětský domov Boršov nad Vltavou, ale
i Děkanství sv. Mikuláše,“ dodala Simona
Foltýnová z odboru památkové péče.

Netradiční forma prezentace památ-
kových objektů prostřednictvím brožury
s názvem Renesance pod Černou věží,
která se začala rozdávat v letošním létě,
se setkala s velmi příznivým ohlasem
mezi žáky i učiteli. 

„Pracovníci odboru památkové péče
vytvořili nový, atraktivní produkt, jenž
slouží především jako populárně naučný
materiál pro žáky škol, turisty i širokou
veřejnost a měl by vést k upoutání
zájmu o kulturní a historické památky
kolem nás. Jde o barevně tištěnou bro-
žuru složenou z pracovních listů formátu
A4 s naučně populární informací o hi-
storii a stavebním slohu v jihočeské me-
tropoli doplněnou o barevné fotografie
a kresby,“ přibližuje náměstkyně primá-
tora Ivana Popelová. 

Publikace je součástí řady Putování
historickým městem a vznikla ve spolu-
práci města a českobudějovického praco-
viště Národního památkového ústavu.
Řada má v současné době tři díly, při-
čemž dva s názvem Samson je také ba-
roko a Putování od bludného kamene
vznikly v Národním památkovém ústa-
vu v rámci institucionálního výzkumu
v letech 2005–2007. Uvedené díly mo-

Děkujeme všem cestujícím za využití našich služeb, podporu i pocho-
pení v tomto jubilejním roce a do nového století s námi přejeme co
nejvíce pohodových kilometrů…

Rozjeďte to s námi... DPmČB, a.s.

VVáášš  pprroovvoozzoovvaatteell  
vvooddoovvooddůů  aa  kkaannaalliizzaaccíí

VVáámm  ppřřeejjee  vvššee  nneejjlleeppššíí  

vv  rrooccee  22001100

Tak šel čas s městskou
hromadnou dopravou…
1909–2009

Výsledky soutěže Čtyři živly 
v architektuře a umění

V září vyhlásil odbor památkové péče magistrátu města ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem vědomostní a poznávací soutěž Čtyři živly v architektuře: Voda.
Děti a mládež do šestnácti let v ní měly příležitost prokázat své znalosti a zároveň se
dozvědět mnohé o památkách ve městě a jeho blízkém okolí, jejichž vznik podmínila
voda, ať už v podobě estetické či užitné. 

Na sedm tematických okruhů otázek písemně odpovědělo celkem 80 soutěžích. Šest
jednotlivců a tři kolektivy, které určila odborná porada, byli 10. prosince oceněni během
slavnostního vyhlášení výsledků v obřadní síni radnice. Na snímku je vítěz kategorie
jednotlivců, jedenáctiletý Pavel Mareš (druhý zprava), a žáci třídy 2. A ze Základní školy
Máj II, která vyhrála kategorii kolektivů. 

„Smyslem soutěže nebylo jen prověřit, kolik toho děti znají o našich památkách či zda
dokáží potřebné informace najít na internetu a v encyklopediích, nýbrž vzbudit u nich
aktivní zájem o architektonické a umělecké skvosty kolem nás. Mezi téměř třemi
desítkami otázek byly totiž i takové, jejichž zodpovězení se neobešlo bez osobní návštěvy
a pozorné prohlídky památek,“ uvedla Ivana Popelová, náměstkyně českobudějovického
primátora. Vítězové prvního ročníku soutěže obdrželi kromě věcných cen i celoroční
rodinnou vstupenku na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu,
které se nacházejí poblíž vody. Zároveň se jako první dozvěděli, že tématem druhého
ročníku soutěže Čtyři živly v architektuře a umění bude v příštím roce oheň.  

Psí útulek
zvětšil kapacitu

Od prosince je městský útulek
pro opuštěná zvířata modernizován
a rozšířen. Město z úsporných důvo-
dů ustoupilo od záměru vybudovat
zcela nové zařízení v lese mezi síd-
lištěm Máj a Branišovem a místo toho
investovalo 10 milionů korun do stá-
vajícího útulku v areálu Školního ze-
mědělského podniku Jihočeské uni-
verzity v ulici Na Zlaté stoce. 

„Stavební práce začaly v červnu.
V první etapě byla provedena pří-
stavba útulku včetně přípojek a v dru-
hé vestavba a samotná rekonstrukce.
Stavba, jejímž smyslem bylo rozšíře-
ní kapacity a zmodernizování pro-
středí, byla dokončena 30. listopadu
2009,“ přiblížil náměstek primátora
pro investice František Jelen.

Po dokončení rekonstrukce je ny-
ní v útulku: 6 karanténních boxů
(zde jsou umístěni psi odchycení měst-
skou policií, po vyšetření a 5 dnech
karantény jsou umístěni do kotců),
27 kotců (původně jich bylo pouze 12),
2 izolační kotce, 1 místnost pro kočky
po veterinárním zákroku, 10 venkov-
ních výběhů pro psy. Dále objekt zahr-
nuje potřebné zázemí pro pracovníky
a provoz (veterinární ošetřovnu, skla-
dy, sociální zařízení, kanceláře). 

Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund

Od 20. prosince začalo jediné měst-
ské kino Kotva promítat digitálně, což
umožňuje i trojrozměrné projekce (tzv.
3D). Vánoční dárek pro milovníky fil-
mového umění kino pořídilo díky dotaci
3,9 milionu korun, které město věnovalo
na pořízení digitální technologie (doda-
vatele za tuto cenu vybrala rada města).

Digitální promítací technologie nejen
rozšíří divákům filmové zážitky, ale
umožní kinu promítat filmy i premié-
rově – nebude muset čekat, až mu dis-
tributoři dodají kopie filmů poté, co
oběhnou multiplexy.

Kino Kotva
promítá ve 3D

Schválené termíny zasedání zastupi-
telstva v první polovině roku 2010 jsou:
18. února, 25. března, 29. dubna, 27.
května a 24. června. Zasedání zastupitel-
stva jsou veřejná. Lze je také sledovat
v přímém přenosu v TV Gimi. Nebo on-
li-ne přes internet prostřednictvím odka-
zu na městských webových stránkách
www.c-budejovice.cz. 

Zastupitelstvo 
v roce 2010
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