
Informace ve věci zahájení stavby obchvatu Českých Budějovic, dokončení prací na 

viaduktu na Rudolfovské třídě, nošení služebních baretů strážníky Městské policie, 

výstavby obchodního centra „Černý pelikán“ a výstavby aquaparku ve Stromovce 

 

K bodu 1. – zahájení stavby obchvatu Českých Budějovic 

Započetí stavby obchvatu je věcí politickou a finanční. O této stavbě je nutná dohoda mezi 

MD ČR, Jihočeským krajem, ŘSD, SFDI a statutárním městem České Budějovice. Tuto 

stavbu nemůže ovlivnit žádný odbor Magistrátu města České Budějovice. Finanční prostředky 

zatím na tuto akci nebyly přiděleny. 

 

K bodu 2. – dokončení prací na viaduktu na Rudolfovské třídě 

Oprava viaduktu na Rudolfovské bude zahájena v roce 2012 a práce budou probíhat při 

částečných uzavírkách, vždy ½ viaduktu. Průjezd bude umožněn autobusům veřejné dopravy 

(MHD a ČSAD) a vozidlům IZS. Ostatní doprava bude vedena po objízdných trasách. 

Zejména novou Zanádražní komunikací – Rudolfovská – Vodní – Pekárenská – Nádražní. 

Práce budou probíhat bez přerušení o sobotách a nedělích. 

 

K bodu 3. – nošení služebních baretů strážníky Městské policie 

Městská policie České Budějovice vydala k bodu 3. toto stanovisko. 

Nošení černých baretů se šachovnicí způsobem, že baret je zasunutý pod výložkou na levém 

rameni rozhalenky, dovoluje strážníkům směrnice o výstroji a výzbroji strážníků Městské 

policie České Budějovice. Výstroj hlídky určuje velitel směny a vždy musí být zachována 

jednotnost ústroje v hlídce. 

 

K bodu 4. – výstavba obchodního centra „Černý pelikán“ 

Stavba obchodního centra „Černý pelikán“ zajistí zmodernizování a rekonstrukci stávajících 

zchátralých objektů v centru města na obchodní centrum je jistě v prvé řadě v zájmu 

investora, ale jistě je i v zájmu občanů, aby ve městě stály moderní stavby a město žilo. 

Otázka zahuštění dopravy nebude tak kritická, větší část návštěvníků bude z pěší zóny 

Lannova. Investor upraví část Rudolfovské třídy pro bezpečnější přecházení a odbočování. 

 

K bodu 5. – výstavba aquaparku ve Stromovce 

Magistrát města České Budějovice neuvažuje v současné době o výstavbě aquaparku ve 

Stromovce. 


