
Oblast změny
Strategický cíl Specifický cíl Indikátor Způsob zjišťování Cílová hodnota (po roce 2035)

Rozvoj klidových zón rozsah klidových zón
 Hodnocení ze statistiky odboru 
životního prostředí MMČB.

zvýšení podílu relaxačních ploch - naplnění 
územního plánu na > 80%

Rekonstrukce nevyhovujících stávajících 
veřejných prostranství

plocha rekonstrukce
 Hodnocení ze statistiky odboru 
životního prostředí MMČB.

nárůst spokojenosti obyvatel s relaxačními 
plochami o >30%

Návrh nových veřejných prostranství v 
rozvojových plochách

plocha nových veřejných prostranství
stavební úřad, investiční odbor, odbor 
správy veřejných statků 

zvýšení podílu veřejných ploch - naplnění 
územního plánu na > 80%

Odvedení zbytné tranzitní dopravy mimo 
zastavěné území města

podíl tranzitní dopravy na městském okruhu dopravní model
snížení tranzitní dopravy v centru města o 10 %
snížení tranzitní dopravy v rezidentních zónách o 
10 %

Zvýšení atraktivity VHD zvýšení počtu cestujících dopravní průzkum zvýšení podílu VHD > 32% modal splitu

Rozvoj komunikací pro pěší a cyklistickou dopravu 
a zvýšení jejich atraktivity a bezpečnosti

výstavba nových tras, úprava stávajících útvar hlavního architekta MMČB

zvýšení délky tras pro cyklistickou dopravu > 90% z 
plánovaných záměrů
zvýšení délky tras pro pěší dopravu > 90% z 
plánovaných záměrů
zvýšení podílu nemotoristické dopravy na dělbě 
přepravní práce (pěší + cyklistické) - 45% modal 
splitu

Rozvoj systémů P+R, K+R, B+G, B+R počet stání a zařízení průzkum, data správce

zvýšení využití P+R na 98% kapacity (pracovní dny)
zvýšení počtu podpůrných prvků: 
   a. počet servisních míst - 60% pokrytí plochy 
města 
   b. počet stojanů na kola - všechna obchodní 
centra, občanská vybavenost
   c. zázemí ve veřejných budovách- všechny 
budovy
zvýšení podílu cyklistů na dělbě přepravní práce - 
10% dělby přepravní práce

Regulace parkovacích míst pro dlouhodobé 
parkování ve vybraných lokalitách

počet parkovacích míst průzkum/výpočet
 respektovanost systému - snížení počtu pokut
 využití vyznačených parkovacích míst > 90%
naplněnost parkovacích domů na > 95%

Zajištění odstavných míst pro rezidenty počet odstavných míst průzkum/výpočet
 respektovanost systému - snížení počtu pokut
 využití vyznačených parkovacích míst > 90%
naplněnost parkovacích domů na > 95%

Zkvalitňování povrchu vozovek (opravy povrchů, 
pravidelné čištění, kropení)

podíl vozovek s kvalitním a bezprašným povrchem průzkum
délka rekonstruovaných úseků komunikací > 95% 
plánovaného rozsahu

Omezení rychlosti v citlivých lokalitách délka úseku investiční odbor

pokles intenzit dopravy v obytných čtvrtích o > 
20% - nezbytná doprava
pokles intenzit dopravy v obytných čtvrtích o > 
80% - zbytná doprava

Redukce intenzity dopravy v citlivých lokalitách intenzita dopravy dopravní model
snížení tranzitní dopravy v rezidentních zónách o 
10 %

3) Zvýšení kvality života v Českých Budějovicích

Efektivní a motivační parkovací politika, 
rozvoj systémů P+R (park & ride), K+R (kiss 
& ride), B+G (bike & go), B+R (bike & ride)

Rozvoj veřejných prostranství

Snížení podílu IAD na dělbě přepravní práce

Snížení negativních účinků dopravy na 
životní prostředí - snížení znečištění ovzduší, 
hladiny hluku z dopravy, snížení spotřeby 
fosilních paliv
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3) Zvýšení kvality života v Českých Budějovicích

Snížení hlukové zátěže území od dopravy na 
pozemních komunikacích 

počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem z 
dopravy
délka rekonstruovaných úseků z hlediska 
eliminace hluku
pokles intenzit dopravy v obytných čtvrtích

hluková studie
dopravní průzkumy
MMČB SVS

snížení počtu obyvatel zasažených hlukem na 
méně než 5%

Podpora vozidel se sníženými hlukovými emisemi
počet ekologických vozidel
počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem z 
dopravy

analýza dat z registru vozidel
hluková studie 

počet registrovaných ekologických vozidel > 10%
snížení počtu obyvatel zasažených hlukem na 
méně než 5%

Podíl tranzitní dopravy
Zjišťování průzkumem /výstup z dopravního 
modelu.

dopravní model
snížení tranzitní dopravy v rezidentních zónách o 
10 %

Podpora výsadby zeleně výsadba zeleně podél komunikací statistka odboru ŽP MMČB naplnění plánu výsadby zeleně > 90%


