
Závìreèná zpráva
o realizaci

Integrovaného plánu rozvoje mìsta Èeské Budìjovice

„Levý břeh Vltavy“ 

č. 004/JZ



Zónový IPRM Levý břeh Vltavy
Zabýval se rozvojem části města a levém břehu Vltavy vyjma části sídliště Máj zahrnuté do IPRM Sídliště 

Máj. Celkové výdaje na realizaci tohoto IPRM byly 407 miliónů korun, z nichž dotace z ROP činila 260 

miliónů korun. Další investice představovaly partnerské projekty z jiných tematických operačních 

programů. Jednalo se především o investice do objektů a zařízení Jihočeské univerzity a spřízněných 

institucí.  

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) byl prostředkem k získání velkého objemu dotací 

ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013. IPRM 

představoval soubor vzájemně obsahově a  časově provázaných akcí, které byly 

realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech 

a směřovaly k dosažení společného cíly rozvoje regionu, města či lokality.

Jednalo se zejména o stabilizaci a rozvoj města v rámci Regionálního operačního 

programu Jihozápad a zlepšení prostředí problémových sídlišť v rámci Integrovaného 

operačního programu. IPRM vycházel ze strategických dokumentů města při zachování 

podmínky principu partnerství.
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Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice 
„Levý břeh Vltavy“ byl realizován v období 2007 - 
2015 a zabýval se rozvojem a zlepšením podmínek 
pro bydlení v této oblasti. Zahrnoval především 
revitalizaci veřejných prostranství a rekonstrukci 
komunikací, vytvoření nového městského 
subcentra, vybudování nových objektů občanské 
vybavenosti a volnočasových aktivit, ekologizaci 
dopravy MHD a rozšíření kapacity pobytových 
služeb sociální péče. Tento IPRM byl financován       
z prostředků  Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad na základě Smlouvy o realizaci 
Integrovaného plánu rozvoje města uzavřené                
s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad 
dne 30. 01. 2009. 

IPRM - Integrovaný plán rozvoje mìsta Èeské Budìjovice

Cíl: 
Cílem projektů bylo zvýšení atraktivity veřejných prostranství, ploch komunikací a zeleně, zejména 
zkvalitnění fyzického prostředí a vybavenosti města pro volnočasové aktivity a zlepšení podmínek pro 
bydlení a trávení volného času především na levém břehu Vltavy. 
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IIPRM tvoří dvě části – závaznou část IPRM                
a nezávaznou část IPRM. Všechny dílčí projekty 
zařazené v závazné části IPRM byly realizovány na 
základě příslušných Smluv o podmínkách 
poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 
prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, 
oblast podpory 2.1 – Integrované projekty 
rozvojových center. Do závazné části IPRM byl 
rovněž zařazen projekt partnera – Jihočeské 
univerzity. Do nezávazné části IPRM byly zařazeny 
projekty, které byly financovány z ostatní prioritních 
oblastí ROP, z tematických operačních programů 
(TOP) nebo jiných zdrojů. Tyto projekty byly 
realizovány nejen statutárním městem, ale i jinými 
subjekty (partnery). 



Realizací jednotlivých dílèích projektù tohoto IPRM do�lo 

v daných lokalitách k:

Ř  úpravě stávající a výsadbě nové zeleně;
Ř  vybudování nového veřejného osvětlení;
Ř  obnově a výstavbě dětských hřišť a sportovišť;
Ř  vybudování infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů;
Ř  vybudování nového městského subcentra revitalizací bývalých kasáren;
Ř  zlepšení nabídky ploch a zařízení pro volnočasové aktivity, sportovní vyžití a relaxaci obyvatel města;
Ř  zlepšení podmínek pro vzdělávání, vědu a výzkum a posílení konkurenceschopnosti místní 

ekonomiky;
Ř  ke zvýšení kvality služeb MHD a ekologizaci dopravy;
Ř  modernizaci zařízení a zlepšení v oblasti sociálních služeb;
Ř  zklidňování dopravy;
Ř  snížení nákladů na údržbu komunikace;
Ř  úspoře času jízdy;
Ř  snížení hlukové a emisní zátěže okolního prostředí;
Ř  podpoře využívání environmentálně šetrných druhů dopravy;
Ř vybudování nových parkovacích míst, čímž byla řešena problematika parkování;
Ř  zřízení parkovacích míst pro osoby se sníženou mobilitou - naplnění rovných příležitostí; 
Ř přizpůsobení komunikací a chodníků pohybu osob se zrakovým postižením a osob s omezenou 

schopností pohybu.
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Seznam projektù zaøazených do závazné èásti IPRM:

V rámci 4. kontinuální výzvy č. JZ/004/2008/2.1 vyhlášené 04. 11. 2008:

Ř Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz
Ř  Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část
Ř  Personální a technické zajištění managementu IPRM – 01340
Ř  Personální a technické zajištění managementu IPRM – 02348

V rámci 15. kontinuální výzvy č. JZ/004/2011/2.1 vyhlášené 26. 04. 2011:

Ř Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část
Ř Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory
Ř Domov pro seniory Máj
Ř Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba

V rámci 32. kontinuální výzvy č. JZ/004/2014/2.1 vyhlášené 27. 01. 2015:

Ř Komunitní centrum
Ř Regenerace sídliště Máj – úsek 02
Ř Hřiště ZŠ Bezdrevská
Ř Centrální část kampusu Jihočeské univerzity - projekt partnera
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Seznam projektù zaøazených do závazné èásti IPRM:

Projekty statutárního města v rámci Regionálního operačního programu (ROP):

Ř České Budějovice – Město sportu

Projekty statutárního města v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP):

Ř Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích 
Ř  Zateplení Domova pro seniory Hvízdal 
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Seznam partnerských projektù zaøazených do IPRM Levý bøeh 

Vltavy:

Ř Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory – projekt Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích

Ř  Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – projekt Jihočeského 
vědeckotechnického parku, a. s.

Ř  Pavilon univerzitní knihovny a humanitních oborů s rektorátem – projekt Jihočeské univerzity                    
v Českých Budějovicích

Ř Bezbariérové a ekologické cestování MHD – projekt Dopravního podniku města České Budějovice,    
a. s.

Ř Informační systém pro cestující MHD v ČB – projekt Dopravního podniku města České Budějovice,         
a. s.



Partnerské projekty následnì zaøazené do IPRM Levý bøeh 

Vltavy: 

Řídícím výborem IPRM bylo schváleno 63 partnerských projektů, které byly následně schváleny radou 

města, případně zastupitelstvem města a zařazeny do IPRM Levý břeh Vltavy. Jednalo se o projekty          

z těchto operačních programů:

- Operační program Životní prostředí
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
- Operační program Podnikání a inovace
- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
- Regionální operační program NUTS II Jihozápad
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Popis projektù v závazné èásti IPRM:
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Projekt řešil modernizaci provozu MHD
v Českých Budějovicích převedením části linky   
č. 1 na trolejbusový provoz a  zavedením nové 
trolejbusové trasy linky č. 8. Jednalo se
o výstavbu trolejového a kabelového vedení                  
a doprovodných staveb v ulici E. Rošického, 
M. Horákové a A. Barcala. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Současně s tímto projektem probíhala rekonstrukce 
komunikace, kterou realizoval Krajský úřad 
Jihočeského kraje, a tím došlo k výraznému 
synergickému efektu, který také posílila realizace 
projektu Dopravního podniku města České 
Budějovice – Nákup 14 trolejbusů, z nichž část byla 
nasazena na tuto nově zřízenou trať. Kompletně se 
zlepšily podmínky dopravy, MHD a bydlení                  
v dotčeném území. 

Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení

09/2008 - 09/2012

49 408 218,95 Kč

32 134 074,92 Kč

Indikátor projektu: 

21 740 m

Pøevod linky è. 1 na 

trolejbusový provoz
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V prostoru vymezeném ulicemi Milady Horákové, 
Antonína Barcala, Dubenská a U Lesa byla 
provedena kompletní výměna nevyhovujících 
povrchů chodníků i zeleně, vzniklo zde dvacet 
nových parkovacích míst a dvě nová. Součástí 
bylo také vybudování nového veřejného osvětlení. 
Cílem bylo zhodnocení sídlištní lokality                 
z estetického a funkčního hlediska tak, aby se 
stala příjemným prostředím. Obnova se týkala jak 
úprav veřejných prostranství, tak i zlepšení 
občanské vybavenosti.  

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

06/2008 – 09/2011

60 245 704,73 Kč

43 817 396,95 Kč

Indikátor projektu: 
211 065,85 m

4,90 ha

Regenerace èásti panelového 
sídli�tì Máj - ji�ní èást
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Předmětem projektu bylo personální a technické zabezpečení realizace IPRM Levý břeh Vltavy v letech 
2008–2011, v rámci kterého bylo zajištěno jak jeho vlastní řízení, tak i administrace jednotlivých dílčích 
projektů v něm zařazených. Jednalo se o dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání 
průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, přípravu materiálů pro vedení města, 
monitorování podkladů pro výběrová řízení, zpracování harmonogramů a rozpočtů, oznamování změn 
projektů poskytovateli dotace či o spolupráci s partnery. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy – 1 osoba

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst – 1 osoba

03/2007 – 01/2011

2 329 597,47 Kč

1 729 010,06 Kč

Indikátor projektu: 

Personální a technické zaji�tìní managementu IPRM (2007�2011)



11

V rámci tohoto projektu, navazujícího na předcházející stejnojmenný projekt, bylo opět zajišťováno jak 
vlastní řízení IPRM Levý břeh Vltavy, tak i administrace jednotlivých dílčích projektů realizovaných v rámci 
tohoto IPRM, tentokrát v letech 2011-2013. Jednalo se o dohlížení na publicitu projektů, zpracování              
a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, přípravu materiálů pro vedení 
města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, zpracování harmonogramů a rozpočtů, oznamování 
změn projektů poskytovateli dotace a spolupráci s partnery. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst – 1 osoba

11/2010 – 06/2015

1 828 318,90 Kč

1 436 353,79 Kč

Indikátor projektu: 

Personální a technické zaji�tìní managementu IPRM (2010�2015)
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V lokalitě sídliště Máj v úseku 06 – východní část 
byly vyměněny povrchy chodníků, vozovek                   
i parkovacích stání. Přechody pro chodce byly 
nově vymezeny zvýšenými prahy sloužícími jako 
zpomalovací retardéry. Celý úsek vedoucí od ulice 
Větrná k ulici M. Horákové protíná nová 
cyklostezka s odděleným pruhem pro chodce. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Bylo provedeno nové dopravní značení, osazení 
kanalizačních vpustí a kompletně zrekonstruováno 
veřejné osvětlení. Stávající dětské hřiště dostalo nový 
pryžový povrch a funkční oplocení. Byla revitalizována 
stávající zeleň a byly vysazeny nové jehličnaté               
i listnaté stromy a keřové skupiny. 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 

Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

06/2008 – 04/2013

37 891 500,67 Kč

21 849 542,74 Kč

Indikátor projektu: 
223 334 m

0,40 ha

Regenerace èásti panelového 
sídli�tì Máj � východní  èást

Foto: Lucie Kalousová, P-N s.r.o.
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S m y s l e m  p ro j e k t u  b y l a  r e v i t a l i z a c e  
nevyužívaného území v areálu bývalých kasáren 
Čtyři Dvory prostřednictvím vybudování 
městského parku. Díky projektu byly vybudovány 
přístupové komunikace k parku včetně 
parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení 
a veřejné zeleně. 

Harmonogram pøípravy 

a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Vý�e dotace: 

Současně byly vybudovány kanalizační a vodovodní 
řady včetně přípojek. Dále byl vybudován park             
s potřebným sociálním zázemím a sítí cest, jehož 
součástí jsou dětská hřiště, fitstezka a betonový 
skatepark. Na objekt sociálního zázemí – kavárny – 
byla uzavřena nájemní smlouva.

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

02/2012 – 12/2014

54 753 683,40 Kč

40 934 800,76 Kč

Indikátor projektu: 

Revitalizace brownfields                     
- volnoèasové  a rekreaèní 
aktivity v areálu bývalých 

kasáren Ètyøi Dvory

3,5 ha
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Předmětem projektu byla rekonstrukce dvou sousedních objektů a dílčí přístavby ke stávajícímu objektu 
Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích. Cílem bylo rozšíření celkové kapacity tohoto zařízení 
pobytových služeb sociální péče a rozšíření bezbariérových prostor pro cílovou skupinu seniorů o 32 lůžek. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

09/2012 – 12/2014

23 747 961,02 Kč

15 252 517,18 Kč

Indikátor projektu: 

Domov pro seniory Máj

2799,6 m
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Cílem projektu bylo provedení komplexní regenerace této části sídliště – jeho celkové zhodnocení                
z estetického a funkčního hlediska. Realizací projektu došlo k obnově a vybudování komunikací pro pěší              
a cyklisty, vzniku nových parkovacích míst a rekonstrukci míst stávajících, revitalizaci zeleně, výsadbě 
nových stromů a keřů, úpravě a vybudování dětských hřišť včetně vybavení herními prvky a pořízení 
nového veřejného osvětlení a mobiliáře. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

12/2011 – 12/2014

23 422 284,99 Kč

15 398 704,72 Kč

Indikátor projektu: 

Regenerace sídli�tì Vltava sever � èást 03, II. etapa � 2. stavba

215 610 m
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V rámci tohoto projektu bylo vybudováno zařízení 
pro obyvatele sídliště Máj, ve kterém vznikly 
moderní prostory pro poskytování sociálních 
služeb, prostory pro seniory, děti a mládež               
a prostory pro matky s dětmi. Byla zde také 
zřízena služebna městské policie. Místo je ale         
i centrem zájmových kroužků a her. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Centrum má svou zajímavost – střešní hřiště. Prostory 
jsou využívány těmito  organizacemi: Salesiánské 
středisko mládeže – dům dětí a mládeže České 
Budějovice; M – Centrum pro mladou rodinu, 
občanské sdružení; Mateřské centrum Máj; Statutární 
město České Budějovice; Statutární město České 
Budějovice – Městská policie. 

Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit – 1

06/2010 – 01/2015

77 809 046,54 Kč

44 841 290,75 Kč

Indikátor projektu: 

Komunitní centrum
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V rámci úseku 02 byl řešen prostor mezi Penny 
Marketem a budovou České pošty v ulici Antonína 
Barcala, dále park za sídlištěm České správy 
sociálního zabezpečení a také uměle navršený 
kopec kolem hostince. Západní (a z části severní) 
hranici úseku tvoří parkoviště a řada panelových 
domů ulice V. Volfa. Byly zregenerovány 
komunikace, chodníky, zpevněné plochy pro pěší, 
zelené plochy, rekonstruovala se infrastruktura. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Bylo instalováno nové veřejné osvětlení, mobiliář, 
fontány. Součástí projektu byla výstavba opěrných 
zdí, schodiště a vybudování nového hřiště pro děti 
včetně montáže herních prvků. Tento projekt se 
synergicky doplňuje s projektem Komunitní centrum, 
neboť v těsném sousedství s novu budovou centra 
byla revitalizována přilehlá část území sídliště Máj. 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 

09/2008 – 07/2015

56 237 247,92 Kč

25 877 304,69 Kč

Indikátor projektu: 

Regenerace sídli�tì Máj � 
úsek 02

29 651,84 m
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Realizací projektu došlo k rekonstrukci stávajícího 
školního hřiště. Běžecká dráha dostala nový 
polyuretanový povrch, byl revitalizován trávník 
fotbalového hřiště, vyměněny fotbalové brány, 
pro trávník bylo zabudováno jednoduché 
zavlažování, byla upravena výseč na vrh koulí        
a krátký rozběh na vrh kriketovým míčkem, 
obnovena dráha na krátké běhy a doplněn rozběh 
na skok daleký.

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Vzniklo hřiště na plážový volejbal, bylo renovováno        
a upraveno oplocení a byly instalovány 2 mobilní 
objekty sloužící jako sklad. 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 

06/2013 – 01/2015

6 655 560,85 Kč

5 196 053,20 Kč

Indikátor projektu: 

Høi�tì Z� Bezdrevská

211 157,70 m



Popis projektu v závazné èásti IPRM 

realizovaného partnerem:
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Jedná se o projekt partnera, který byl zařazen do 
IPRM  z důvodu vyčerpání celkové alokace určené 
pro IPRM Levý břeh Vltavy. Při rekonstrukci 
centrálního prostoru univerzitního kampusu byly 
rekonstruovány stávající chodníky, veřejné 
osvětlení, revitalizovány stávající travnaté plochy           
a provedena nová výsadba zeleně, vystaveny nové 
chodníky, centrální přístřešek pro práci studentů, 
relaxaci a volnočasové aktivity, nové veřejné 
osvětlení a byly osazeny prvky městského mobiliáře. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem 

10/2012 – 05/2015

12 832 891,85 Kč

9 126 973,86 Kč

Indikátor projektu: 

Centrální èást kampusu 
Jihoèeské univerzity

24 105 m



Popis projektù v nezávazné èásti IPRM 

realizovaných statutárním mìstem:
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V rámci projektu se uskutečnilo 53 sportovních a kulturních akcí. 
Jednalo se o velké sportovní akce – sportovní dny volejbalové, 
fotbalové, basketbalové a hokejové. Dále byly uskutečněny 
malé doprovodné sportovní akce, semináře, večery se sportem           
– promítání filmů a dokumentů o sportovních výkonech v kině, 
výstavy o sportovcích Jihočeského kraje a Českých Budějovic     
a společenský večer. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu – 1 

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch – 53

06/2008 – 03/2011

5 001 783,35 Kč

4 415 980,84 Kč

Indikátor projektu: 

Èeské Budìjovice � mìsto sportu 
(dotaèní titul ROP)
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Projekt zahrnoval stavební úpravy zaměřené na zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím 
systémem, zateplení střechy polystyrénem vč. oplechování, výměnu dřevěných oken za nová plastová       
a rovněž výměnu dveří za nové hliníkové. Zároveň byly odstraněny meziokenní vložky a montované 
obvodové dílce a nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)

05/2011 – 11/2012

45 864 367,29 Kč

34 261 480,00 Kč

Indikátor projektu: 

Zateplení Z� Máj I, II v È. Budìjovicích                                      

(dotaèní titul OP�P)

227 187 m



24

Jednalo se o komplexní zateplení objektu z hlediska tepelné ochrany. Byly provedeny  výměny původních 
výplní otvorů, zateplení fasád a zateplení vybraných střešních konstrukcí. 

Harmonogram přípravy 
a realizace projektu: 

Celkové výdaje projektu: 

Výše dotace: 

Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)

10/2011 – 08/2012

12 372 260,00 Kč

8 211 410,00 Kč

Indikátor projektu: 

Zateplení Domova pro seniory Hvízdal (dotaèní titul OP�P)

28 153,16 m
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Tento projekt byl naplněn realizací dvou dílčích projektů 
„Modernizace ZF JU“ a „Modernizace FROV JU“.  Jednalo 
se o modernizaci objektů Zemědělské fakulty a Fakulty 
rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.                          
U Zemědělské fakulty došlo ke kompletní rekonstrukci 
pavilonů, modernizaci a rozšíření laboratorních ploch         
a jejich prostorového sjednocení. Byly dodány nové stroje, 
zařízení a vybavení. U Fakulty rybářství a ochrany vod byl

kompletně rekonstruován objekt v Husově ulici. Byla 
zrekonstruována vnitřní infrastruktura objektu a došlo                
k úpravě typologie provozu, která lépe odpovídá novému 
členění a technickému řešení. Veškeré vnitřní dispoziční              
a provozní úpravy byly podřízeny výukovým a výzkumným 
potřebám. Stejně jako v případě Zemědělské fakulty byly 
dodány nové přístroje, zařízení a vybavení. Projekt byl 
realizován od roku 2013 do roku 2015. 

Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro pøírodovìdné            
a technické obory � projekt Jihoèeské univerzity v Èeských 

Budìjovicích (dotaèní zdroj OPVaVpI)

Modernizace ZF JU: Modernizace FROV JU:

Foto: Ing. T. Lysenko-Chvíla Foto: Bc. David Šefl



Popis projektù v nezávazné èásti IPRM 

realizovaných partnery: 



27

Předmětem projektu bylo dobudování kapacit Jihočeského vědeckotechnického parku. V rámci projektu 
„Rozvoj JVTP Etapa IIA“ bylo vybudováno cca 3000 m2 užitné plochy s potřebným zázemím. V rámci 
projektu byly zdemolovány stávající hospodářské budovy a ve druhé fázi byly vybudovány nové objekty 
Jihočeského vědeckotechnického parku. Jedná se o relativně samostatné funkční celky: vstupní prostory 
s vazbou na okolí, vstupní hala s recepcí, návštěvnické centrum, přednáškový sál včetně zázemí, 
administrativní prostory, pronajímatelné kancelářské prostory s přístupem do laboratoří, poloprovozní 
prostory, prostory s technologickým zázemím napojeným na skladové, úklidové a administrativní prostory 
a prostory laboratorní. Objekt byl doplněn také o fotovoltaické panely. Projekt byl realizován od roku 2011 
do roku 2015.

Rozvoj Jihoèeského vìdeckotechnického parku � etapa II A, B 
� projekt Jihoèeského vìdeckotechnického parku, a. s. 

(dotaèní titul OPPI)
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V rámci projektu byly vybudovány dva objekty v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v Branišovské ulici: 
objekt Filozofické fakulty JU s rektorátem a objekt Akademické knihovny JU. Vzniklo zde potřebné zázemí jak pro 
studenty, tak pro pedagogické pracovníky a pracovníky administrativy. Projekt byl realizován od roku 2008 do roku 2009.

Pavilon univerzitní knihovny a humanitních oborù s rektorátem 
� projekt Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích

Foto: Lucie Kalousová, P-N s.r.o. Foto: Lucie Kalousová, P-N s.r.o.
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Tento projekt byl realizován v rámci opatření Bezbariérové a ekologické cestování MHD. Dopravním 
podnikem města České Budějovice, a. s. bylo pořízeno 14 trolejbusů pro pohodlnější cestování a zajištění 
bezbariérového přístupu cestujících do vozidla, a především také pro ekologizaci a zkvalitnění dopravy               
v krajském městě. Příprava a realizace projektu probíhala od roku 2008 do roku 2012.

Nákup 14 trolejbusù � projekt Dopravního podniku mìsta 
Èeské Budìjovice, a. s. (dotaèní titul ROP)
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Na území města České Budějovice byla Dopravním 
podnikem města České Budějovice, a. s. pořízena 
dodávka souboru elektronických technických 
zařízení včetně montáže a příslušného software, 
který zajišťuje přenos dat v rámci zastávkového 
systému MHD.  Cestující jsou tak průběžně 
informováni na 39 přístupních terminálech                      
o skutečném jízdním řádu a průběhu příjezdů 
jednotlivých linek MHD a případných komplikacích  
v dopravě na území města. Příprava a realizace 
projektu probíhala od roku 2007 do roku 2010.

Informaèní systém pro cestující MHD v Èeských Budìjovicích  
� projekt Dopravního podniku mìsta Èeské Budìjovice, a. s. 

(dotaèní titul ROP)
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Postupně byly pro všechny dílčí projekty zpracovávány a předkládány Žádosti o poskytnutí dotace z ROP 
NUTS II Jihozápad. V rámci všech dílčích projektů byly na základě Smluv o podmínkách poskytnutí dotace 
řádně předkládány monitorovací zprávy projektů včetně Závěrečných monitorovacích zpráv se Žádostí           
o platbu a Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu, prostřednictvím Oznámení o změně 
projektu hlášeny změny projektů. V rámci IPRM byly též každoročně předkládány Roční zprávy o postupu 
realizace tohoto IPRM.

Ve snaze o vyčerpání finančních prostředků přidělených v rámci tohoto IPRM docházelo k zařazování 
nových projektů a vyřazování projektů nevyhovujících dle momentální připravenosti, též k převodu části 
finančních prostředků mezi jednotlivými IPRM statutárního města České Budějovice. Všechny změny byly 
prováděny prostřednictvím Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM a byly schváleny jak Řídícím výborem 
IPRM, tak Výborem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
Platby v dílčích projektech byly prováděny vždy zpětně za již realizované výdaje dílčích projektů, které byly 
Regionální radou uznány v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a pravidly ROP NUTS II Jihozápad 
jako prokázané způsobilé výdaje.

Z důvodu zajištění publicity IPRM byla po celou dobu realizace tohoto IPRM na oficiálních internetových 
stránkách statutárního města České Budějovice zřízena nástěnka IPRM, na které byly zveřejňovány jak 
informace o tomto IPRM, tak informace o jednotlivých dílčích projektech v rámci tohoto IPRM 
realizovaných.

Závìr
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