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P r o s v ě t l i t
park a učinit
jej přitažlivým
pro odpočinko-
vé chvíle obyva-
tel i návštěv-
níků města má
za cíl rekon-
strukce česko-
budějovického
Háječku, ke kte-
ré už loni přistoupilo vedení města.
Po nezbytné prořezávce přehoust-
lých keřových skupin, terénních
úpravách i obnově původní kašny se
Háječek letos dočká i nového ve-
řejného osvětlení. Na základě právě
vydaného stavebního povolení se
o něj postará E.ON Servisní České
Budějovice.

Z obnovy Háječku, kterou se mi
podařilo prosadit, mám radost
i proto, že se do ní zapojily také dvě
významné českobudějovické firmy.
Na stavební i technologicky ná-
ročnou úpravu kašny, která přišla
na více než dva miliony korun,
přispěla městu částkou tři sta tisíc
korun společnost Robert Bosch. Teď
přichází E.ON, který zde ve vlastní
režii zajistí osvětlení parku i fon-
tány. Noční Háječek se tak be-
zesporu stane nejen půvabnější, ale
pro veřejnost i bezpečnější.

Háječek je spolu s Krumlovský-
mi alejemi významným krajinným
prvkem, kde prostor pro městskou
zeleň vznikl vypuštěním Krumlov-
ského rybníka už v roce 1802. Nyní
jej obohatí 23 nových sloupů veřej-
ného osvětlení a šest doplňkových
nasvícení stromů. Speciálního zem-
ního nasvícení se dočká také
centrální sousoší a hlavní trysky
vody zdejší novoromantické kašny.

Háječek i některé další parkové
plochy v našem městě jsou dílem
našich předků, což nás zavazuje
o ně řádně pečovat. Vždyť právě
obliba Háječku u místních obyvatel
vyústila v roce 1925 k založení
Výboru pro Háječek, který v parku
vybudoval kašnu a také hudební
pavilon, kde se pořádaly pravidelné
a hojně navštěvované promenádní
koncerty. Pavilon je sice nyní v sou-
kromém vlastnictví, ale máme
předběžný příslib, že jeho majitel se
ho rovněž chystá opravit.

Juraj Thoma
primátor města

� Cena města čeká na vítěze

� Rozpočet bude na rozkliknutí

� Zaniklé hospody: U černého vola

� Nedbalka bude opravena

Háječek
pro všechny

MHD BUDE MÍT PŘEDNOST
České Budějovice dlouhodobě při-

pravují projekt zlepšení průjezdnosti
centra zejména s ohledem na městskou
hromadnou dopravu. Tento úkol vyply-
nul již ze Strategického plánu města na
roky 2008-2014, který byl schválen
zastupitelstvem 4. září 2008. Strategic-
ký plán uložil zpracovat integrovaný
plán organizace dopravy ve městě s
ohledem na preferenci MHD a následně
realizovat z něj vyplývající opatření,
vedoucí k preferenci veřejné dopravy.

Integrovaný plán organizace dopra-
vy byl schválen v zastupitelstvu 25.
března 2010. Tento plán posuzoval úkol,
vyplývající ze strategického plánu v šes-
ti možných variantách. Jako optimální
byla vybrána varianta, která v určitém
časovém omezení eliminuje možnost
levého odbočení osobních vozidel z ulice
Na Sadech do Husovy třídy a z ulice Na
Sadech do Rudolfovské s tím, že umož-
ňuje průjezd centrem v obou směrech
všem druhům dopravy a má nejmenší
negativní dopad na ostatní komunikace.
To se konečně ukázalo i v nedávných
týdnech, kdy díky uzavírce horní části
Rudolfovské třídy u viaduktu odbočo-
valo do této ulice minimum aut a zá-
sadní dopravní kolaps se nikde ve měs-
tě nekonal.

V rámci preference MHD byl již
v loňském roce připraven preferenční
pruh na Lidické třídě, který si chválí ne-
jen cestující MHD, ale i hodně indivi-
duálních řidičů. „Opatření Na Sadech
zrychlí nejen MHD, ale i průjezd oběma
křižovatkami, na Mariánském náměstí
a U Brabců, kde ubude levé odbočení.
Takže na tom vydělají nejen cestující
MHD, ale i většina řidičů, kdežto teď
tam trpí úplně všichni. Navíc u nava-
zujících křižovatek, kde se čekají hlavní Preferenční pruhy si cestujici MHD pochvalují. Foto: Milan Binder

přesuny dopravy v maximálním roz-
sahu kolem 10% oproti současnému sta-
vu, bude upraven signální plán tak, aby
doprava jela co nejplynuleji,“ říká ná-
městkyně primátora Ivana Popelová.

Projekt se bude realizovat buď letos
na podzim, nebo příští rok na jaře. Vše
záleží na průběhu stavebního řízení.

„Bohužel, již dnes víme, že prázdninový
termín, který by byl optimální, nestih-
neme,“ dodává náměstkyně. V součas-
né době již Dopravní podnik města ČB,
společně se společností Swarco Traffic,
která zajišťuje správu světelné signali-
zace, zkouší propojení palubních počí-
tačů se semafory, aby na trase koridoru

mohla být vozidla přednostně posílána
do křižovatek.

Chystaný koridor bude mít největší
efekt pro linky jedoucí v celém úseku me-
zi nádražím a sídlištěm Máj přes centrum
města, tedy zejména čísla 1, 3 a 21. Vý-
razný dopad ale bude mít na všechny lin-
ky, které jedou po ulici Na Sadech.

Na křižovatku a pod viadukt
se vrátila veškerá doprava

Ulice Oskara Nedbala 
se dočká rekonstrukce

Zbývajících jedenáct zchátralých
budov v areálu bývalých kasáren Čtyři
Dvory, a to kuchyň, jídelna, sklady, ga-
ráže a objekt strážnice, bude zbouráno.
„Demolice objektů byla zahájena už na
konci roku 2011. Důvodem byl jejich
velmi špatný stavebně technický stav
i fakt, že už dávno neslouží žádnému
účelu. Osmnácti hektarové území bylo
využíváno pro potřeby armády až do ro-
ku 1990, kdy jej vojsko postupně opus-
tilo a začalo chátrat. Veškeré objekty a
pozemky v areálu byly bezúplatně pře-
vedeny na město v roce 2001,“ připo-

míná náměstek primátora Miroslav
Joch s tím, že po „vyčištění“ se prostor
stane novou městskou čtvrtí. „Současně
s demolicí bude prováděn odvoz a lik-
vidace stávající suti. Předpokládáme,
že veškeré práce budou dokončeny
v srpnu. Poté se bude realizovat vý-
stavba sítí základní technické vybave-
nosti a atraktivní pozemky můžeme
začít nabízet k prodeji. Jedná se o rela-
tivně velkou rozlohu, která je velmi výz-
namná z developerského i urbanistic-
kého hlediska,“ doplňuje náměstek pri-
mátora Kamil Calta.

Poslední kasárenské
budovy půjdou k zemi

Rada města na svém posledním
dubnovém jednání schválila vyhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci
ulice Oskara Nedbala.

„Tato páteřní komunikace, která je
pro obyvatele sídlišť Šumava a Máj
hlavní spojnicí směrem do města, je ve
velmi špatném stavu. Týká se nejen sa-
motného povrchu, ale bohužel také pod-

Před čtrnácti dny se na křižovatku
ulic Nádražní a Rudolfovská i pod zmo-
dernizovaný viadukt vrátila veškerá do-
prava. Řidiči si tak už několik dní zvyka-
jí na nové řazení do pruhů. Pro odbočení
z Nádražní ulice doleva pod viadukt byly
v minulosti dva pruhy, nyní došlo ke
změně dopravního značení tak, že jeden
odbočovací pruh je pod viadukt, jeden
rovně a jeden na odbočení doprava. Změ-

na se dotkla i světelného signalizačního
zařízení. 

„Ač se to někomu nemusí zdát, pro-
pustnost křižovatky se zlepšila. Přispěly
k tomu nové semafory se směrovými
signály a zvláštní interval právě pro
odbočující auta pod viadukt, protože ne-
musí dávat přednost protijedoucím au-
tům, jako tomu bylo dřív,“ říká náměstek
primátora Kamil Calta. 

Českobudějovická radnice zakáže
podomní prodej. Nařízení by mohlo
omezit ohlupování především starých
lidí. Obyvatele města by tak už neměli
obtěžovat pochybní prodejci „výhod-
ných“ energií a podobných služeb. Stě-
žuje si na ně nemálo lidí.

České Budějovice se tak přiřadí k
dalším městům v republice, která se
snaží vytlačit tyto prodejce pryč.

„Připravujeme obecně závaznou

vyhlášku, zakazující podomní prodej,
protože už nám došla trpělivost s tím,
jak podomní nabízeči všeho možného
terorizují hlavně starší lidi, kterým na-
bízejí zaručené slevy na všechno mož-
né, hrnci počínaje a energiemi konče.
Návrh obecně závazné vyhlášky půjde
do rady města a zastupitelstva buď
v červnu, nebo v září,“ říká primátor
Juraj Thoma.

Město připravuje zákaz 
podomního prodeje

Bourací práce v areálu bývalých kasáren začaly už koncem roku 2012. Nyní po-
kračují. Foto: Investicni odbor

zemní sítě. V těchto dnech je v plném
proudu výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace kompletní re-
konstrukce. V květnu bychom měli znát
jméno projektanta a vlastní stavbu pro-
vedeme v příštím roce,“ říká primátor
Juraj Thoma s tím, že odhadované nákla-
dy se pohybují ve výši 70 milionů korun.

Stoleté sokolce Jarmile Schestauberové
gratuloval k významného životnímu ju-
bileu také primátor města.   Foto: Archiv
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Druhé interpelace přinesly
dotazy především k dopravě
Stejně jako historicky první online

interpelace, na které v březnu odpovídal
primátor Juraj Thoma, i ty dubnové se
setkaly s velkým zájmem občanů. Dota-
zy tentokráte mířily na náměstkyni pri-
mátora Ivanu Popelovou.

„Převážná většina z nich se týkala
situace ohledně dopravy ve městě, což
jsem očekávala, protože tato oblast patří
mezi obyvateli města k těm, které nejví-
ce sledují,“ říká Ivana Popelová.

Objevilo se mezi interpelacemi:
JJaakkéé  mmááttee  řřeeššeenníí  pprroo  iinntteerrnníí  ttrraannssiitt

vv  rráámmccii  BBuudděějjoovviicc  ttaakk,,  aabbyy  nneezzaattěěžžoovvaall
cceennttrruumm  aa  oobbyyttnnéé  ččttvvrrttěě  nneebboo  aalleessppooňň  mmii--
nniimmáállnněě,,  aa  zzlleeppššiillaa  ssee  ii  bbeezzppeeččnnoosstt  vvee
mměěssttěě??  EExxiissttuujjee  kkoonncceepptt  mměěssttsskkýýcchh  ookk--
rruuhhůů??  KKrroomměě  DD33,,  kktteerráá  ssee  nneeddáá  ppoovvaažžoo--
vvaatt  zzaa  mměěssttsskkýý  ookkrruuhh..

Interní tranzit řeší návrh vnitřních
půlokruhů. Jedním z nich je tzv. zaná-
dražní komunikace, kterou připravujeme
od roku 2000 a která by celá (od Novo-
hradské po propojení okruhů kromě pod-
jezdu pod kolejištěm u hlavního nádraží)
měla být dokončena v roce 2015. Dalším
úsekem je tzv. severní spojka a pak tzv.
západní polookruh, který by měl propojit
levobřežní sídliště s pravým břehem Vl-
tavy – od propojení ulic Strakonická a M.
Horákové, přes Litvínovickou a nový
most přes Vltavu. Co se týče vedení kori-

doru MHD, tranzit centrem města lze
nahradit ulicemi Nádražní, Strakonická a
Mánesova, Pekárenská by neměla být
dramaticky zatížená. Nárůst dopravy
spojený s koridorem MHD se nepředpo-
kládá větší než deset procent.

PPooččííttáá  mměěssttoo  ss  vvyybbuuddoovváánníímm  zzáácchhyytt--
nnýýcchh  ppaarrkkoovviiššťť  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  kkoorriiddoorreemm
MMHHDD??  JJaakkéé  kkoonnkkrrééttnníí  kkrrookkyy  jjssttee  jjiižž
uudděěllaallii  aa  jjaakkáá  mmííssttaa  jjssoouu  kk  ttoommuu  uurrččeennaa??  

Koridor MHD příjezdové trasy do
města nezatíží. Jeho cílem je odklonit
tranzitní dopravu, která v současné době
vede ulicí Na Sadech, kde je nejvíc kon-
centrovaná i MHD, do jiných lokalit.
Systém záchytných parkovišť může po-
moci řešit dopravu ve městě, nicméně
pro město velikosti Českých Budějovic je
třeba prověřit, zda je takovéto opatření
opravdu smysluplné a jaká další dopro-
vodná opatření bychom museli učinit,
aby parkoviště byla využívaná. Letos se
této problematice budeme věnovat - vyti-
pujeme lokality pro záchytná parkoviště,
připravíme návrh optimálního obslou-
žení městskou hromadnou dopravou
a návrh případných restriktivních opa-
tření v centru.

JJee  vváámm  zznnáámmaa  ssiittuuaaccee  nnaa  kkoonneeččnnéé
MMHHDD  VVllttaavvaa,,  kkaamm  nneenníí  mmoožžnnéé  ddoojjíítt  bbeezz--
ppeeččnněě  ppoo  ppřřeecchhoodduu  pprroo  cchhooddccee??  MMnnoožžssttvvíí

Naše krajská metropole patří mezi
města, kde doprava rok od roku houst-
ne, přičemž někteří občané si často ne-
vědí rady s tím, jak se v tomto doprav-
ním prostoru chovat. Na přání našich
čtenářů proto přinášíme novou rubriku,
která je zaměřena právě na dopravní
problematiku.

Problémy jsou z velké míry způ-
sobeny tím, že chodci i řidiči neznají pra-
vidla nebo je nerespektují. Někteří ři-
diči připouštějí, že se mnohdy řídí spíše
instinktem a například pravidla pro
správné a bezpečné projíždění kři-
žovatkou si už zcela přesně nepamatují.
Stejně tak chodci neví, jak je to přesně
se zelenou na semaforech, a rozčilují se,
že trvá příliš krátce. Proto jsme se roz-
hodli, že budeme pravidelně zveřejňo-
vat sérii článků na osvěžení paměti,
které se týkají zákona o provozu na po-
zemních komunikacích.

Připravili jsme pro vás témata:
AAuuttoo  nnaa  kkřřiižžoovvaattccee

PPěěššíí  aa  řříízzeennéé  ppřřeecchhooddyy

CCyykklliissttéé  aa  ssppoolleeččnnéé  ttrraassyy

CChhoovváánníí  řřiiddiiččůů  vv  ddoopprr..  kkoolloonnáácchh

Další náměty, týkající se dopravy ve
městě, na které chcete znát odpovědi,
zasílejte tiskové mluvčí magistrátu Jitce
Welzlové.

11..  AAuuttoo  nnaa  kkřřiižžoovvaattccee
Chování v dopravním prostoru má

pevně daná pravidla, vycházející ze
zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích (č. 361/2000 Sb.). V dnešním
čísle si přiblížíme, jak si máme počínat
v křižovatce.

Hranice křižovatky je místo vyzna-
čené vodorovnou dopravní značkou
„příčná čára souvislá“. Kde taková znač-
ka není, tvoří hranici křižovatky kol-
mice k ose vozovky v místě, kde pro kři-
žovatku začíná zakřivení okraje vozov-
ky (vztahuje se zejména k paragrafu § 27
zákona – kde řidič nesmí zastavit  a stát).

Podle paragrafu § 5 patří mezi po-
vinnosti řidiče věnovat se plně řízení,
dbát zvýšené opatrnosti a brát ohled.
Řidič nesmí ohrozit chodce přecházející
na pozemní komunikaci, na kterou řidič
odbočuje, při odbočování na místo ležící
mimo komunikaci, při vyjíždění a při
otáčení nebo couvání.

Jízdu křižovatkou řeší paragraf § 22.
ŘŘiiddiičč  nneessmmíí  vvjjeett  ddoo  kkřřiižžoovvaattkkyy,,  ppookkuudd
mmuu  nneeddoovvoolluujjee  ssiittuuaaccee  ppookkrraaččoovvaatt
vv  jjíízzdděě  vv  kkřřiižžoovvaattccee  aa  zzaa  kkřřiižžoovvaattkkoouu,,
ttaakkžžee  bbyy  bbyyll  nnuucceenn  zzaassttaavviitt  vvoozziiddlloo
vv  kkřřiižžoovvaattccee.. To neplatí pro vozidlo od-
bočující vlevo a pro vozidlo, které dává
přednost chodci na přechodu.

Podle § 27 řidič nesmí zastavit a stát
na křižovatce a ve vzdálenosti kratší
než 5 metrů před hranicí křižovatky
a 5 metrů za ní; tento zákaz neplatí
v obci na křižovatce tvaru „T“ na protěj-
ší straně vyúsťující pozemní komunika-
ce (pozor – musí zůstat alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro
každý směr jízdy!).

aauutt  nnaa  ssííddlliiššttii  ii  ddííkkyy  oobbcchhooddnníímmuu  cceennttrruu
GGééččkkoo  aa  GGlloobbuuss  rroossttee  aa  nneejjeenn  mmaalléé  dděěttii
zz  ttaakk  vveellkkééhhoo  ssííddlliiššttěě  ssee  nnaa  zzaassttáávvkkuu
MMHHDD  nneemmoohhoouu  pprraakkttiicckkyy  bbeezzppeeččnněě  ddooss--
ttaatt..  VVeezzmmeemmee--llii  vv  úúvvaahhuu  jjeeššttěě  bbeezzbbaarriiéé--
rroovvýý  ppřřííssttuupp  nnaa  ttuuttoo  zzaassttáávvkkuu,,  jjssmmee  aassii
vv  ddaalleekkéé  bbuuddoouuccnnoossttii..  

Na základě častých stížností občanů
a podnětů z územní komise byl zpraco-
ván projekt, který situaci v této lokalitě
řeší - letos počítáme s vybudováním části
chodníku a přechodu v Otavské ulici
v nákladu přibližně 2 mil. Kč..

JJaakkýýmm  zzppůůssoobbeemm  cchhcceettee  řřeeššiitt  nneeddooss--
ttaatteekk  ppaarrkkoovvaaccíícchh  mmíísstt  nnaa  ssííddlliiššttíícchh??
DDoocchháázzíí  zzddee  kk  ppeerrmmaanneennttnníímmuu  ppoorruuššoovváá--
nníí  zzáákkaazzuu  ssttáánníí,,  rroozzjjeežždděěnníí  ttrráávvnnííkkůů  aattdd..
RReepprreessee  nniicc  nneesspprraavvíí,,  vvžžddyy  jjee  nneejjddřříívvee
ttřřeebbaa  vvyyřřeeššiitt,,  aabbyy  bbyylloo  kkddee  zzaappaarrkkoovvaatt
aa  ppaakk  řřeeššiitt  rreepprreessii..  

V rámci regenerace sídliště Máj
vzniklo v letech 2011 a 2012 celkem 335
nových parkovacích míst, v roce 2013
přibude dalších 117. Na sídlišti Vltava
vzniklo v letech 2011 a 2012 dohromady
45 parkovacích míst, letos přibude 16.
V původním projektu regenerace sídliště
Máj byla v souladu s územním plánem
navržena výstavba parkovacích domů,
ale kvůli velkému odporu obyvatel při
veřejném projednání v únoru 2009 k ní
nakonec nedošlo.

Vaše téma: Jak se chovat 
v dopravním prostoru?

Kvalitní a dostupné sociální služby
pro všechny občany, to je plán města
České Budějovice. K tomu má pomoci
nový projekt podpořený z dotací Evrop-
ské unie – Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost a pravidelná
spolupráce s poskytovateli a uživateli
sociálních služeb s přispěním široké
veřejnosti. 

Projekt s názvem „IImmpplleemmeennttaaccee
RRoozzvvoojjoovvééhhoo  pplláánnuu  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžeebb
ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee“ potrvá dva roky a je-
ho cílem je pravidelné oživování právě
schváleného strategického dokumentu
„RRoozzvvoojjoovvýý  pplláánn  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžeebb  ČČeess--
kkéé  BBuudděějjoovviiccee  22001133  ––  22001188“ a jeho za-
vádění do praxe. 

„Tento dokument se zaměřuje na
zachování a rozvoj sociálních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním zne-
výhodněním. Dále pro ty, kteří se ocita-
jí v nejrůznějších krizových a nároč-
ných životních situacích či děti a mlá-
dež. Abychom nezůstali pouze u plánu,
je třeba se dokumentem dále aktivně
zabývat. Díky novému projektu tak má-
me možnost například zpracovat další
analýzy ohledně potřebnosti jednotli-
vých služeb a jejich dostupnosti,“ říká
náměstek primátora Petr Podhola. 

V plánu je také oslovování starostů
okolních obcí, veřejnosti, a to například
prostřednictvím on-line minianket, kte-
ré jsou zveřejňovány na webu plánová-
ní rpss.c-budejovice.cz. Ankety se za-

měřují na jednotlivé aktivity dokumen-
tu a zjišťují potřebnost jednotlivých
služeb, ale také třeba povědomí veřej-
nosti o sociálních službách. 

„Jako doprovodná aktivita projektu
bude každoročně pořádána výstava o so-
ciálních službách a aktualizována bro-
žurka 'PPrrůůvvooddccee  ssoocciiáállnníí  oobbllaassttíí  mměěssttaa
ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee', jež bývá vydávána
pro zájemce zdarma,“ přibližuje další
aktivity projektu náměstek.

Projekt je postaven především na
dobré spolupráci města s jednotlivými
poskytovateli sociálních služeb a také
odborníky z Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích. Prostřednictvím je-
jich aktivního zapojení do procesu plá-
nování se o službách neustále disku-
tuje  a mohou se tak plánovat dílčí kro-
ky v jejich zkvalitňování a rozvoji.

„Díky této spolupráci máme přeh-
led o tom, jaké služby je třeba rozvíjet
a podporovat, jaké chybí, nebo které je
třeba omezit, protože nejsou využívány.
Věřím, že nový projekt nám pomůže
v nastaveném procesu plánování so-
ciálních služeb pokračovat a zajistit
opravdu kvalitní služby, které budou
vycházet z jejich konkrétních potřeb
a budou pro ně oporou a opravdovou
pomocí v tíživých životních situacích,“
uzavírá náměstek Petr Podhola. 

Kvalitní sociální 
služby pro všechny

Záplatovaná a poničená ulice Oskara
Nedbala, která po zimě připomínala
tankodrom, se příští rok dočká kom-
pletní obnovy. Nový povrch loni dostala
i s ní souběžná Branišovská. Pouze tyto
dvě komunikace zajišťují spojení mezi
oblastí, ve které žijí desítky tisíc Bu-
dějovičáků, a městem. Bez nadsázky
můžeme mluvit o dopravních tepnách.
Otázkou, která napadne snad každého
řidiče je, jaké problémy mu nadcháze-
jící rekonstrukce „Nedbalky“ způsobí,
ale je nutné se podívat i za pomyslný
roh a zjistit, co „nadělí“ sousedům v Bra-
nišovské, kam se podstatná část do-
pravní zátěže přesune, a jak dlouho
bude vozovka bez viditelné újmy odo-
lávat tisícovkám automobilů. 

Přitom řešení bylo tak jednoduché!
Mělo podobu komunikace spojující
ulice Milady Horákové a Strakonická.
Existoval projekt, dohoda s místním
sdružením, kvůli jehož připomínkám
jsme změnili parametry ze čtyřprou-
dové komunikace na dvouproudovou
a doplnili protihlukové úpravy. Doslova
na dosah bylo stavební povolení a pře-
devším existoval příslib kraje na za-
financování této stavby. Jak se ale
ukázalo, navržené řešení, které by kom-
plikovanou dopravní situaci mohlo vy-
řešit, bylo jednoduché jen zdánlivě.

V loňském listopadu jsme stavební

řízení z důvodu
velkého počtu ú-
častníků zveřej-
nili veřejnou vy-
hláškou a svolali
veřejné projedná-
ní. Namísto široké
veřejnosti, jež by
se zcela přirozeně
zajímala o prob-
lémy svého nej-
bližšího okolí, se dostavili jen dva
zástupci dalšího místního sdružení,
kteří nejenže neakceptovali změnu
parametrů komunikace, ale odmítli
stavbu jako takovou. Údajně prý sníží
kvalitu bydlení. V ruce drželi dvaa-
třiceti stránkový dokument plný ná-
mitek, úředníky obvinili z podjatosti a v
případě, že bychom chtěli v pří-
pravných pracích pokračovat, chtěli zá-
ležitost dohnat až k Nejvyššímu soudu.
Možná se vám to zdá nemožné, ale jde
o reálný popis jednoho totálního zmaru.

Takže je více než jisté, že ani
úspěšná rekonstrukce ulice Oskara
Nedbala nezmění nic na tom, že do-
pravní zácpy budou na denním pořádku
dál a dál. Cožpak vám to opravdu ne-
vadí?

Ing. Miroslav Joch
1.náměstek primátora pro
ekonomiku a majetek města (ČSSD)

Nové ulici zůstane 
stará zátěž 

Radnice chystá 
rozklikávací rozpočet

Veřejná kontrola nakládání s veřej-
nými prostředky na městě prochází re-
volucí. Pomoci k větší transparentnosti
má rozklikávací rozpočet.

„Takzvaný rozklikávací rozpočet
zpřístupňuje veřejnosti rozsáhlý soubor
dat sledujících hospodaření města ve sro-
zumitelné podobě,“ vysvětluje radní měs-
ta Ivo Moravec. „Jsme si totiž vědomi, že
stávající forma zveřejňování rozpočtu
může být pro řadu lidí nepřehledná a hů-
ře pochopitelná,“ dodává Ivo Moravec.

Rozklikávací rozpočty mají již některá
ministerstva i obce, další obce si je poři-
zují. Přidat se chtějí i České Budějovice.

„Jednání s dodavatelskou firmou za-
čala v únoru 2013, koncem března jsme
se byli podívat, jak to funguje v praxi v
jiném městě ,“ přiblížila předsedkyně fi-
nančního výboru zastupitelstva města Pet-
ra Šebestíková a upřesňuje: „V minulé radě
jsme schválili rozpočtové opatření a u do-
davatele byla objednána úprava softwaru.“

„Rozpočet nabízí formou srozumi-
telné vizualizace strukturované rozkli-

kávací přehledy zejména výdajové struk-
tury města. Toto přehledné znázornění
směřování finančních toků umožní lidem
lépe kontrolovat, jak nakládá město s ve-
řejnými prostředky a snadněji odhalit
případy jejich neefektivního vynakládání.
K těmto informacím bude mít na www
stránkách města přístup každý občan.
Názorně mu ukáže, do jakých oblastí
a v jaké výši směřovaly městské peníze,“
seznamuje s výhodami Ivo Moravec a do-
plňuje, že shromážděná data, se kterými
bude rozklikávací rozpočet pracovat,
umožní sledovat i výdajové trendy. Bude
sloužit i jako jeden z podkladů k řízení
a kontrole rozpočtu a také jeho čerpání
řídícími pracovníky. Může být i dobrým
podkladem pro kontrolní orgány.

Občané by se měli nové podoby
rozpočtu dočkat již brzy. „Počítáme s tím,
že nejpozději bude touto formou zveřej-
něn nový rozpočet na rok 2014 na pod-
zim tohoto roku. Test ovšem proběhne
o něco dříve, a to na datech rozpočtu pro
rok 2013,“ ujišťuje Petra Šebestíková.Včely by mohly být pro mnohé z nás příkladem. Jsou totiž neobyčejně pracovité, nezištné, mají záviděníhodnou sociální organi-

zaci i dělbu práce. Snad právě proto je jim připisován výchovný efekt. „K tomu všemu chceme přispět, proto jsme se rozhodli
rozdat do všech městských mateřských školek po jedné knize autorky Jiřiny Parmové s názvem Včeličky – království pod lipou.
Je to nádherná publikace, která byla poprvé vydána už v roce 1941. Podařilo se nám ji sehnat a originál ofotit i s barevnými
obrázky. Autorský zákon umožňuje toto dílko užít při vyučování, takže děti mají možnost slyšet půvabné vyprávění o včelkách
žijících nedaleko krásné lípy, o jejich starostech, radostech i charakterech,“ říká náměstek primátora Petr Podhola, který už první
výtisk daroval při příležitosti Dne Země Mateřské škole Františka Ondříčka. „Právě tato školka bývá označována přívlastkem
ekologická. Svědčí o tom například i penzion pro živáčky, který je přímo v zahradě. A zdá se, že dárek předškoláčky zaujal,“ poz-
namenal náměstek.    Foto: Václav Pancer  
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Dnešní otázka zní: 
Jmenujte alespoň tři budějovické hospody, které měly v názvu živočicha ze zoologie.
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Zaniklé hospody Českých Budějovic“ s jeho podpisem.

Správná odpověď na otázku z březnového vydání: 
JJiihhooččeesskkýý  kknneeddllííkk  „„ddrrbbáákk““  ssee  dděělláá  zzee  ssyyrroovvýýcchh  nnaassttrroouuhhaannýýcchh  bbrraammbboorr,,  hhrruubbéé  mmoouukkyy,,  vvaajjeecc,,  ssoollii  aa  vvaařříí  ssee  jjaakkoo  kknneeddllííkk..  

Výhercem je: MMaarrcceellaa  RRaaddvvaannoovvsskkáá, A. Kříže 14, 370 06 České Budějovice

Odpovědi zasílejte do 15. června 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

Zájezdní hostinec U černého vola
v Kněžské ulici zanikl po roce 1950,
takže málokdo může dnes říci, že tam
chodil na pivo. Zavádějící byl zkrácený
název „U vola“ a hantýrkou, že se jde k
„Volovi“. Ve skutečnosti to byl lepší pod-
nik, který se svého času jmenoval U Ho-
lanských, jehož majitelem byl zemský
a říšský poslanec Vojtěch Holanský. Za-

kladatelem hostince byl řezník Bartolo-
měj Stráský, který dům koupil od rad-
ního Josefa Stiftera za 1600 zlatých před
rokem 1816. Název vymyslel právě Bar-
toloměj Stráský. V roce 1816 podal na
magistrát žádost o souhlas používání
názvu „U černého vola“ pro svůj hosti-
nec. Magistrát souhlasil s podmínkou,
že musí zaplatit 10 zlatých ve prospěch
chudých, což učinil.

Jak přišel hostinský Stráský na ná-
zev U černého vola se sotva zjistí. Ne-
mohl to být příklad hostince U černého
vola v Praze, poněvadž ten vznikl po-
zději. Možná měl hostinský nějaký
vztah k pověsti o sv. Lukášovi, který
měl černého vola ve znaku. Černý vůl
mohl být chápan také jako klidná síla,
na rozdíl od býka. Brzy, nejspíše poté, co
byla zbourána Břidlicová hradební věž
na konci Kanovnické, byla původní asi
menší hospoda povýšena na zájezdní

hostinec. Do stájí se zajíždělo ze zadu
z Hradební ulice. Hostinec nabízel uby-
tování a dobrou domácí kuchyni. Ještě
krátce po roce 1950 měl hostinec statut
ubytovacího hostince. 

Hostinec si pořád držel určitou úro-
veň a dobře vařil nehledě příliš na pře-
depsaná úsporná opatření v době 1. svě-
tové války. V roce 1917 byl hostinská

Marie Caplová odsouzena c. k. okres-
ním hejtmanstvím k pokutě 20 K za na-
bízení na jídelním lístku více než dvou
masitých jídel. V případě nedobytnosti
20 K následovalo vězení 48 hodin. Není
zjištěno, jak to dopadlo, asi pokutu za-
platila a příštího roku 1918 možná na-
bízela libovolné množství masitých jí-
del, protože režim c. k. dosluhoval. 

V 19. století se zde vystřídala řada
hostinských. V roce 1895 byl hostinec
z pozůstalosti Jakuba Řepy nabízen k
pronájmu. Převzal jej do vlastní správy
Vojtěch Holanský. Rodina Holanských
vlastnila též hospodářskou usedlost ve
Staroměstské ulici a hostinec V Alžíru v
Jírovcově ulici. Vojtěch Holanský byla
výrazná osobnost. Přejmenoval hosti-
nec U černého vola na „U Holanských“,
ale tento název se obecně neujal. Kolem
roku 1900 byly Holanským (familiérně
uváděn jako Vojta Holanský) plné novi-

ny. Začal se věnovat hlavně politice, stal
se zemským poslancem, potom říšským
poslancem (pobýval ve Vídni) a v roce
1903 předal hostinec Martinu Caplovi,
který předtím provozoval hostinskou
živnost v České smaltovně. 

Mezitím koupila dům Marie Tau-
schlová. Od ní dům koupila Marie Cap-
lová, která také přišla z České smaltov-

ny, kde byla kantýnskou. Vojta Holan-
ský po roce 1918 opustil politiku a v roce
1922 převzal restauraci na nádraží  v Ji-
hlavě. V roce 1933 je hostinským  U čer-
ného vola Josef Nekola, později Josef
Nekola ml. Po zrušení hostince byly
v domě byty servírek a číšníků restau-
rací ve městě. Část rodiny Nekolovy ode-
šla po roce 1968 do Švýcarska. 

V nadějném budějovickém jaru
1968 se začalo uvažovat, co se známým,
ale již delší čas neudržovaným domem
U černého vola. Stavoprojekt vypracoval
studii s názvem „Hotel u černého vola“
a předložil ji útvaru hlavního architekta
MěNV. Areál hotelu by zahrnoval pů-
vodní hostinec a sousední domy. V pů-
dorysu by zasahoval až do Hradební
ulice. Ale začala ruská okupace, pře-
vlékání kabátů, prověrky a studie hote-
lu byla zastavena, i když útvar hlavního
architekta se studií souhlasil. 

Připravují Odbor územního plánování, Útvar hlavního architekta, Milan Binder a Jan Schinko.

ZANIKLÉ HOSPODY:
U ČERNÉHO VOLA

Symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 

Foto Martin Volný

Symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 

Foto Martin Volný

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 • zákaznická linka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

Naše voda  Náš život.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Naše prodejna v Haškově ulici byla vylepšena o venkovní malbu s motivem
štiky spojenou s opravou fasády.
V měsíci květnu začíná lovecká sezona srnce obecného. Sortiment této zvěřiny
naleznete na pultu naší prodejny ryb a zvěřiny. Mimo srnčí zvěřinu je možné
zakoupit další druhy masa například z divočáka nebo daňka. Vedle zvěřiny platí
stálá nabídka živého nebo chlazeného kapra z našich rybníků a chlazeného
pstruha.
Od listopadu 2012 je také vedle naší prodejny nově otevřen obchod loveckých
a mysliveckých potřeb, včetně zbraní a střeliva.

Děti z Mateřské školy T. G. Masaryka 
v Novém Vrátě zaujala cisterna

Minulý měsíc ve dnech 2. – 4. dubna
se v Českých Budějovicích uskutečnily
zápisy do mateřských škol pro nový
školní rok 2013/2014. Město zřizuje cel-
kem 26 mateřských školek s celkovou
kapacitou 3034 míst. 

Ve všech třech zápisových dnech bylo
přijato celkem 2 241 žádostí včetně tzv.
duplicit, kdy rodiče podávali více žádostí
na více mateřských škol. „Po odečtení
duplicit a žadatelů z cizích obcí bylo po-
dáno celkem 1 430 žádostí. Do mateř-
ských škol by podle předběžných odhadů
a na základě průběžného sledování
správního řízení mělo být přijato okolo

850 dětí,“ říká náměstek primátora Petr
Podhola. 

Podle odhadu by mělo být cca 580
neumístěných dětí. „Toto číslo ovšem ne-
ní vypovídající, protože u letošních zá-
pisů se objevil nový fenomén, a to zapi-
sování dětí, které by do školek nastupo-
valy až na rozhraní měsíců května až
června, tedy na konci školního roku,“
konstatuje náměstek primátora Petr
Podhola s tím, že snahou těchto rodičů
bylo získat bodové zvýhodnění za opa-
kovaný zápis v příštím roce 2014. Platí
totiž, že pokud bylo dítě u zápisu již v ro-
ce 2012, pak získalo bodové zvýhodnění.

Děti jsou zapsány do mateřských škol
„Dětí, které by nastupovaly do mateř-
ských školek až na rozmezí měsíců květ-
na až června 2014, je asi 300. Po odečtení
těchto žádostí se dostáváme na reálné
číslo pohybující se okolo cca 280 neu-
místěných dětí,“ sděluje Petr Podhola. 

Zároveň se pracuje na nové mateřské
školce v Kubatově ulici. „Veškeré naše kro-
ky směřují tak, aby tato nová školka s ka-
pacitou 65 míst mohla zahájit svůj provoz
začátkem září či října. Vše nyní záleží na
průběhu samotné realizace této investi-
ce,“ říká náměstek primátora Petr Podho-
la a dodává, že zápis proběhne s největší
pravděpodobností v měsíci září. 

Rada města  projednávala rozšíření zó-
ny placeného stání a navýšení par-
kovného. Mimo jiné se rozhodla vydělit
náměstí Přemysla Otakara II. jako sa-
mostatnou tarifní zónu.

Plně podporuji regulaci parkování
v centru města a jeho blízkém okolí a po-
važuji za opodstatněné stížnosti reziden-
tů, kteří pro množství aut nemají sami

kde zaparkovat, jakkoli v dané lokalitě
bydlí. Na druhou stranu rozšíření zón
placeného parkování spojené se zřízením
rezidenčních míst a změna parkovného
musí být opatření systémová a nelze je
provést bez podrobné analýzy v ruce.

Proto jsem také vznesl na radě města
protinávrh, jehož smyslem je nezvyšovat
parkovné plošně ve všech třech zónách,

Město projedná 
rozšíření parkovacích zón

ale zdražit prozatím pouze na náměstí
Přemysla Otakara. Poplatek se tak zvyšuje
ze 30 korun na 40 za první hodinu s mož-
ností platby po půlhodině. Každá následu-
jící hodina pak přijde na 90 korun s vý-
hodnějším krokováním po deseti minu-
tách. Náměstí vykazuje dlouhodobě téměř
100% obsazenost a je tedy prostor pro
navýšení tarifu. Pokračování na str. 4
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Do kontejneru patří použité oblečení, tj. kabáty,
kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité
textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení.
Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v
dobrém stavu, složené a uložené   v igelitových
pytlích a páry bot přivázaných k sobě.

Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špi-navé,
roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo
matrace.

.A.S.A. České Budějovice, spol. s r. o.
Dolní 1, České Budějovice
Tel.: 724 976 885, 387 004 602 | www.asa-cz.cz

Sběr použitého textilu
pomocí speciálních sběrných kontejnerů

Město se 
v hospodaření

zlepšilo
Hospodaření města a jím zřizovaných

organizací každoročně prověřuje a hod-
notí nezávislý auditor. „Zlepšili jsme se.
Oproti minulému a předminulému roku,
kdy jsme na pomyslné vysvědčení za na-
še hospodaření obdrželi B-, jsme letos
získali B+. Áčko to sice zatím ještě není,
ale tuto známku naše auditorská firma
žádné veřejné organizaci dosud neudělila,
“ pochvaluje si předsedkyně finančního
výboru zastupitelstva Petra Šebestíková
(TOP09). „Zpráva auditora současně nasti-
ňuje i některá pochybení, například chyb-
né převedení zůstatku účtu 'Opravné po-
ložky k ostatním dlouhodobým pohledáv-
kám' na jiný účet, nejednoznačný výpočet
při odepisování technického zhodnocení
dlouhodobého majetku a formální prove-
dení inventury u 'Staveb komunikací
a veřejného osvětlení',“ přiznává Petra
Šebestíková s tím, že ruku v ruce jde
i dobrá zpráva v podobě výrazného zlep-
šení v oblasti dlouhodobého majetku, zej-
ména jeho včasné zařazování a vyřazová-
ní. Největší problémy v hospodaření měs-
ta, na které upozornila auditorská firma,
však paradoxně nezavinilo město ani jeho
organizace. „K zákonům totiž často chybí
příslušné prováděcí vyhlášky a výklady,
a tak není zcela jasné, jak má úředník
vlastně postupovat,“ vysvětluje 1. náměs-
tek primátora pro ekonomiku a majetek
města Miroslav Joch (ČSSD).

Kulturní přehled – červen 2013
BBEEAACCHH  AARREEÁÁLL  UU  SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  HHAALLYY

11..  66.. DEN PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – zábavné odpoledne pro děti
1144..0000  ––  1188..0000  hhooddiinn Úžasný svět her a soutěží ve zdatnosti a vědomostech se sladkými odměnami. Vstup volný.

RRaaddnniiččnníí  vvýýssttaavvnníí  ssííňň    
2200..  55..  ––  33..  66.. MŠ Papírenská – práce žáků MŠ

pořádá statutární město České Budějovice
66..  66..  ––  2200..  66.. Diecézní centrum pro rodinu

CCeennttrruumm  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  aa  mměěssttoo  HHlluubbookkáá  nnaadd  VVllttaavvoouu
ččeerrvveenn  ––  zzáářříí Umění ve městě – celoletní výstava současného moderního umění 

RRaaddnniiččnníí  llééttoo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  22001133  ––  rraaddnniiččnníí  nnááddvvoořříí
2200..  66..  2200..0000  hhooddiinn J. Franco, G. Melanie: Bordel na ministerstvu – nepoliticky korektní komedie, DS J.K.Tyl, o.s.

Dopravní podnik města 
České Budějovice, a.s.

nabízí:
– PNEUSERVIS

možnost sezónního uskladnění pneumatik
– MYČKA VOZIDEL
– PRODEJ NAFTY
– REKLAMA NA VOZECH MHD

Sleva až 20%na kloubové autobusy!

Více na www.dpmcb.cz.

Grand Prix Kachničky 
pomáhá lidem s autismem
V neděli 9. června vyplují na vodu,

konkrétně ve vodáckém areálu v Čes-
kém Vrbném, žluté plastové kachničky.
Netradiční benefiční akci, jejíž výtěžek si
rovným dílem rozdělí občanská sdružení
APLA a IMY, která pomáhají dětem s au-
tismem a rodinám s dětmi s mentálním
nebo kombinovaným postižením, pořá-
dají Hřiště BezBot, Sdružení APLA jižní
Čechy a Sdružení IMY Soběslav. Záštitu
nad tímto závodem převzal primátor Juraj
Thoma.

Premiéru měla tato akce loni, kdy pla-
valo 1073 káčátek a výtěžek byl 53 650
korun. Cena jedné kachničky je 50 ko-
run, přičemž kupující nedostane přímo
gumovou kachničku, ale papírovou kar-

tičku s číslem a datem konání akce.
Zakoupit lze jakékoliv množství „závod-
nic“. V neděli 9. června ve 14 hodin pak
budou očíslované kachničky vypuštěny
ve vodáckém kanálu v Českém Vrbném
na trasu přibližně 300 metrů, majitelé
těch nejrychlejších získají věcné ceny.

PPrrooddeejjnníí  mmííssttaa  kkaacchhnniiččeekk:: Hřiště
BezBot na sídlišti Máj, Lhenická 611,
České Budějovice; Turistické a infor-
mační centrum, nám. Přemysla Otakara
II., České Budějovice; HUDY sport Tábor;
Městská knihovna Tábor. Omezený počet
kachniček bude v prodeji také v den
konání závodu na startu.

Kachničky lze také zakoupit pros-
třednictvím bankovního převodu, více na
www.bezbot.cz.

Výstava 
Budějovičtí 
ostrostřelci

Ulicemi Českých Budějovic
se poběží již podruhé půlmaraton

Po loňském úspěšném prvním roč-
níku Mattoni 1/2Maratonu České Budě-
jovice, kdy keňský běžec Daniel Chebii
zaběhl fantastický čas 59:49, startuje
8. června v 19:00 hodin z náměstí Přemys-
la Otakara II. druhý ročník tohoto závodu.

Kapacita závodu je 2 500 běžců. „V sou-
časné chvíli máme přihlášeno přes 1 200
závodníků. Třetinu přihlášených tvoří že-
ny, 93 % přihlášených je z České repub-
liky, následují naše sousední státy, ale
mezi závodníky najdeme i běžce ze Spo-
jených států, Uruguaje a Japonska,“ infor-
muje Zoran Bartek z organizačního týmu.

Závodníci vyběhnou z Krajinské ulice
a přiběhnou do cíle na náměstí Přemysla
Otakara II.

Závod je možné absolvovat v různých
délkách tras. Vedle celého půlmaratonu
(21,0975 km) je možné běžet ve čtyř-
členné štafetě, kdy první tři absolvují trať
po pěti kilometrech, poslední běží zbý-
vajících 6,0975 km. Nebo si trať mohou
rozdělit do dvou úseků v závodě 2RUN,
první z dvojice běží 10 km, druhý 11,0975
km. „Pokud někomu bude chybět kolega
do 2RUN či štafety, můžete využít naší
nové služby Spoluběžci na adrese spo-
lubezci.runczech.com, kde si svého par-
ťáka do závodu lehce najde,“ říká Zoran
Bartek.

Součástí závodu je také Rodinný běh
určený rodinám s dětmi, který startuje
2 hodiny před hlavním závodem. Na trati
o délce 3 km děti okusí úžasnou at-
mosféru velkých běžeckých závodů. Kaž-
dý zaregistrovaný závodník, dospělý či
dítě dostane startovní číslo a tričko. A na
každého čeká v cíli medaile.

Pro účastníky je zajištěn kvalitní ser-
vis. Občerstvovací stanice podél trati,
zajištění záchranné služby, technické zá-
zemí pro běžce, ve kterém najdou šatnu,
sprchy, úschovnu zavazadel, masáže a tej-
pování. Český atletický svaz udělil vloni
pořadatelům zlatou plaketu pro nejlep-
šího organizátora atletických závodů v Čes-
ké republice.

Závody RunCzech jsou skutečně pro
každého. Pro občany s trvalým pobytem
v České republice nabízí organizátor zvý-
hodněnou cenu na startovné za pouhých
500 Kč. 

„Pokud ještě váháte, zda se do závodu
v Českých Budějovicích přihlásit, neměli
byste to odkládat. Denně přibývá mnoho
registrací a je možné, že kapacita bude
brzy naplněna, již nyní zbývá pouhých
250 startovních čísel. A byla by škoda
o atmosféru druhého ročníku Mattoni
1/2Maratonu České Budějovice přijít,“
zve primátor Juraj Thoma.

Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích a Magistrát města Čes-
ké Budějovice srdečně zvou na mu-
zejní výstavu s názvem „Budějovičtí
ostrostřelci“. Výstava bude návštěv-
níkům zpřístupněna od  1. července
do 30. srpna 2013 v prostorách
Radniční síně.

Téma: historie ostrostřeleckého
spolku působícího v Českých Budějo-
vicích, ilustrovaná střeleckými terči,
portréty ostrostřelců, uniformami,
zbraněmi, vlajkami, trofejemi, foto-
grafiemi a archivními materiály.

Den matek v Domově pro seniory Hvízdal. Popřát klientkám přišel náměstek primá-
tora Petr Podhola.  Foto: Archiv města

Město projedná
Pokračování ze str. 3
Tento krok by měl podpořit především

krátkodobé parkování, kdy si občan
potřebuje nutně vyřídit potřebné záleži-
tosti přímo ve městě, a naopak omezit
dlouhodobé stání. Zároveň jsem přesvěd-
čen, že hlavní českobudějovické náměstí
by mělo sloužit především lidem, a nemělo
by být parkovištěm, minimálně ne v tako-
vém rozsahu, jako je tomu dnes.

Rada města zároveň uložila odboru
správy veřejných statků předložit analýzu
k rozšíření placených zón do 31. srpna.
Teprve na základě těchto relevantních pod-
kladů rada rozhodne o rozšíření tarifních
zón a definitivní výši parkovného v nich.

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek
radní města České Budějovice
předseda Expertní komise TOP 09 
pro soudnictví – spravedlnost, 
kriminalitu, bezpeč. politiku a korupci
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