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Plnění koaličního programu  
v letech 2011 až 2013 

 
 

Koalice na českobudějovické radnici je tvořena hnutím Občané pro Budějovice (14 zastupitelů 
ze 45, 4 radní z 11), Českou stranou sociálně demokratickou (10 zastupitelů, 5 radních) a TOP 09 
(5 zastupitelů, 2 radní, 1 předsedkyně výboru zastupitelstva). 
 

 

VEDENÍ MĚSTA A ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ 

    

 

Mgr. Juraj Thoma (HOPB),  
primátor města: městská policie, 

kompetence vyhrazené primátorovi 
zákonnými předpisy, krizové řízení, 
komunikace vně úřadu, kancelář 
primátora, kontrola a audit  

Ing. Miroslav Joch (ČSSD),  
1. náměstek primátora: ekonomika 

(rozpočet, včetně mimorozpočtových 
zdrojů) a majetek; Správa domů, s.r.o.  

    

 

Ing. Kamil Calta (TOP 09),  
náměstek primátora: investice, správa 

veřejných statků, správa sportovních 

zařízení, Pohřební ústav, p.o. 

 

Ing. Ivana Popelová (HOPB),  
náměstek primátora: územní 

plánování a strategický rozvoj, doprava, 
kreativní průmysly (kultura, památková 
péče, cestovní ruch, destinační 
management); Jihočeské divadlo, p.o. 

    

 

Mgr. Petr Podhola (ČSSD),  
náměstek primátora: školství a 

sociální věci; včetně příspěvkových 
organizací DS Máj, DS Hvízdal, CSS 
Staroměstská; Jesle a azylová zařízení, 
školní jídelny, mateřské a základní školy;  

Eva Hajerová (ČSSD),  
uvolněná členka rady: předsedkyně 

územní komise a koordinátorka činnosti 
jejích místních částí 

    

 

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek (TOP 09), 
neuvolněný člen rady 

 

Ing. Jaroslav Mach (ČSSD), 
neuvolněný člen rady 

    

 

Ing. Ivo Moravec (HOPB), 
neuvolněný člen rady 

 

JUDr. Josef Průcha (ČSSD), 
neuvolněný člen rady 

    

 

Mgr. Jiří Šesták (HOPB),  
neuvolněný člen rady 

 

Ing. Petra Šebestíková (TOP 09), 
uvolněná předsedkyně finančního 
výboru zastupitelstva města 
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 Následující text je doslovným přepisem koaličního programu na období 2010-2014, 
přehledem slibů a plánů, jež si vedení města vytýčilo na začátku volebního období. 
Text koaličního programu je následně doplněn komentáři (kurzívou), jež vyhodnocují 
jednotlivé programové oblasti a jejich konkrétní body.  

V některých případech je také doplněno, co v příslušné oblasti koalice udělala nad rámec koaličního 
programu, tedy kroky, ke kterým se oficiálně nezavázala, ale jež učinila ke zlepšení života ve městě. 

Plnění koaličního programu se vyhodnocuje vždy po roce, proto jsou také komentáře k jednotlivým 
programovým bodům rozděleny po jednotlivých letech. 

 
 

 

Správa města, magistrát, komunikace a zapojování veřejnosti: 
- Otevřený magistrát; maximální důraz na otevřenost a komunikaci; studentský parlament, 

seniorský senát; 
2013 
o Od září mají vystoupení občanů na jednání zastupitelstva stanoven pevný čas na 13:00 

hodin. Do té doby bylo vystoupení zařazeno vždy na konec jednání, který je však pohyblivý a 
někdy se neúměrně protahoval natolik, že se čekající občané raději možnosti promluvit 
k zastupitelům vzdali. Zavedení pevného času se osvědčilo, občané před zastupiteli vystupují 
mnohem častěji než dříve. 

o Spuštěny internetové interpelace s vrcholnými představiteli města.  
o Zprovoznění rozklikávacího rozpočtu města na adrese rozpocet.c-budejovice.cz, který 

umožňuje přehlednou kontrolu a analýzu příjmů a výdajů města 
o V dubnu a květnu prezentace v DK Slavia výsledků architektonických soutěží na Centrum 

halových sportů, novou podobu parku Háječek a památník letcům.  
o V říjnu se uskutečnilo veřejné projednání Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích, 

která nastavuje směřování kultury až do roku 2024 a každoroční akční plány pro její 
naplňování (první akční plán byl zpracován již pro roky 2013-2014). Veškeré informace o 
strategii kultury najdete na webu www.rozvojkultury-cb.cz.  

o V soutěži Otevřeno x Zavřeno, která hodnotí otevřenost veřejné správy a kterou pořádá 
o.p.s. Otevřená společnost, se České Budějovice staly nejlépe hodnocený městem nad 15 
tisíc obyvatel a získaly celkové 6. místo mezi všemi hodnocenými obcemi a dalšími státními 
institucemi. 

o Pokračující činnost studentského parlamentu a seniorského senátu. 
o Stálé zapojování veřejnosti pro projednávání zásadních strategických dokumentů a investic. 
2012 
o Zapojení veřejnosti do přípravy Strategie rozvoje kultury, Strategického plánu 2014-2020, 

Rozvojového plánu sociálních služeb 2013-2018 nebo Koridoru MHD prostřednictvím 
dotazníkových šetření, internetu, radničního zpravodaje,Facebooku, médií, internetu a také 
veřejných jednání. 

o Zapojení občanů do přípravy tzv. psí vyhlášky. 
o Od srpna zveřejňování termínů různých veřejných projednání na webu města; všechny 

zásadní kroky města medializovány a zveřejňovány na webu města a v Novinách 
českobudějovické radnice. 

o Zveřejněn přehled soukromých investorských záměrů na území města.  
o V březnu se konalo první zasedání nově zřízeného studentského parlamentu, v dubnu poprvé 

zasedal seniorský senát. 
o V dubnu město podpořilo projekt Respekt Institutu Studentské jamování nápadů, z něhož 

kromě vítězného projektu „V Budějicích cesta – město příběhů“ vzešla i studentská iniciativa 
Změň zastávku! 

2011 
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o Zveřejňování všech smluv uzavřených městem od 1. 1. 2011 na webových 
stránkách (a zveřejnění důležitých smluv dlouhodobých uzavřených 
předtím). 

o Neveřejné materiály pro jednání rady města jsou zpřístupněny i všem zastupitelům. České 
Budějovice jsou jedním z mála takto otevřených měst. 

o Zveřejňování zápisů z jednání komisí rady města na webu města. 
o Zřízen seniorský senát i studentský parlament jako poradní orgány rady města; první 

zasedání naplánována na rok 2012. 
- Zefektivnění činností magistrátu (včetně snižování provozních nákladů a organizačních změn); 

2013 
o V průběhu roku byl připravován software, který umožní podávat žádosti o dotace 

elektronicky, což ulehčí práci žadatelům i pracovníkům magistrátu a ještě zlepší jejich 
vyhodnocování. V elektronickém režimu bude fungovat přidělování dotací na rok 2014.  

o Zahájila činnost příspěvková organizace Správa sportovních zařízení města České 
Budějovice, která nahradila dosavadní magistrátní odbor sportovních zařízení a snížily se 
tak provozní náklady. 

2012 
o Reorganizace odborů rozvoje a cestovního ruchu, kultury a investic k 1. 5. 2012, která 

efektivněji sloučila podobné oblasti pod jedno vedení. Veřejné zakázky byly vyčleněny 
z investičního odboru a převedeny pod odbor rozvoje a veřejných zakázek. Oblast 
cestovního ruchu pak byla vyčleněna právě z odboru rozvoje a spojena s kulturou do odboru 
kultury a cestovního ruchu. 

o Od července rozšířeny úřední hodiny na přestupkovém oddělení městské policie – otevřeno 
již od 7:30 místo od 8:00 hodin a v pátek až do 14:00 hodin (předtím do 12:00). 

2011 
o Zrušen odbor vnitřních věcí a jeho kompetence převedeny pod odbor tajemníka. 
o Vytvoření útvaru hlavního architekta si nevyžádalo žádné mzdové náklady navíc.  

- Uživatelsky „přátelštější“ internetové stránky města a další elektronizace služeb radnice; 
2013 
o V průběhu roku byl připravován software, který umožní podávat žádosti o dotace 

elektronicky, což ulehčí práci žadatelům i pracovníkům magistrátu a ještě zlepší jejich 
vyhodnocování. V elektronickém režimu bude fungovat přidělování dotací na rok 2014.  

o V prosinci byl na adrese rozpocet.c-budejovice.cz spuštěn tzv. „rozklikávací rozpočet“. 
Aplikace umožňuje přehledně analyzovat příjmy i výdaje města. Rozpočet města lze také již 
dlouhodobě nalézt v základní podobě také na webu města. 

2012 
o V únoru spuštěn přehled služeb magistrátu města Bludný kámen, kde jsou všechny potřebné 

informace pro úřední úkony na jednom místě (návody a postupy, formuláře, kontakty a 
úřední hodiny včetně odkazů na elektronické rezervace na přepážky). 

o Zaveden přehled poskytnutých informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím. 

o Připravujeme pro vás – na jednom místě webu jako rozcestník zveřejněn přehled aktuálních 
stavebních a investičních záměrů města i soukromých investorů. 

o Zprovozněno vyhledávání na webových stránkách města prostřednictvím vyhledávače 
Google. 

o Rozšíření služby Hlášení závad o aplikaci pro tzv. chytré telefony Dej Tip. 
o Zaveden nákup časových kuponů MHD přes internet. 
o Zveřejněny digitální povodňové plány města. 
o Facebooková stránka města úspěšná, počet příznivců vystoupal přes 4000. 
2011 
o Zatraktivnění úvodní stránky webu. Zadáno zřízení nového volnočasového portálu. Vylepšení 

obsahu stávajících portálů i hlavního webu.  
o Nová služby Hlášení závad, kde mohou občané jednoduše svými postřehy přispívat ke 

zlepšení vzhledu města. 
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o Prezentace města na Facebooku, cca 2600 příznivců, kteří se dozvídají 
aktuální informace z první ruky, dostávají odpovědi na své otázky a 
diskutují o různých tématech. Stránka je úspěšná a má dobrou odezvu, sami 
občané se zapojují do tvorby obsahu, např. sdílením fotografií města. 

o Práce na zlepšení webu je během na dlouhou trať a stále pokračuje: v přípravě zavedení 
vyhledávání prostřednictvím Googlu, pracuje se na Bludném kameni (průvodce občana 
úřadem), zvažuje se zavedení interaktivních formulářů. Výhledově se připravuje zcela nová 
grafika a struktura. 

- Zřízení funkce uvolněného člena rady města zodpovědného za činnost územních komisí; 
2013 
o Územní komise v plném a pravidelném provozu, jednotlivé místní části se scházejí jednou 

měsíčně. 
2012 
o Územní komise v plném provozu. Na webových stránkách města má vlastní sekci, kde jsou 

rovněž od roku 2012 zveřejňovány zápisy z jednání jednotlivých místních částí. 
2011 
o Územní komise rady města zahájila činnost a jejích 6 místních částí s celkem 68 zástupci 

občanů se schází pravidelně každý měsíc. Zasedání se kromě odpovědné radní účastní i další 
zástupci samosprávy, radní nebo zastupitelé. 

- Aktivní spolupráce s okolními obcemi; 
2013 
o Spolupráce s obcí Hlinsko a městem Rudolfov o náhradě tzv. Hlinského krčku novou 

komunikaci.  
o Aktivní spolupráce s obcí Litvínovice při tvorbě územního plánu. 
o Spolupráce s obcí Srubec na přípravě 6. etapy zanádražní komunikace. Město zajišťuje, po 

vzájemné dohodě obou obcí i Jihočeského kraje, na své náklady projektovou dokumentaci 
příslušné etapy, která leží na srubeckém katastru. 6. etapa napojí dálniční mimoúrovňovou 
křižovatku Pohůrka na obchvat Srubce.  

2012 
o Spolupráce na Rozvojovém plánu sociálních služeb 2013-2018, neboť obyvatelé okolních 

obcí bývají uživateli sociálních služeb v Českých Budějovicích. 
2011 
o Průběžná jednání v rámci provozu MHD, nabídky kapacity školských zařízení nebo jednání o 

plánovaných komunikacích. Pravidelné pokračování schůzek Sdružení obcí dotčených 
výstavbou dálnice D3 v úseku 0310/I Úsilné-Hodějovice. 

o Společná (s obcemi Borek a Úsilné) výstavba cyklostezky Nemanice-Borek. 
o Spolupráce na novém dopravním napojení na Litvínovické silnici. 

 
 
Ekonomika a majetek města: 

- Další nezvyšování dluhové zátěže města; 
2013 
o Město si nevzalo žádné nové úvěry, pouze čerpalo dřívější (vč. kontokorentu), které byly 

uzavřené v minulém volebním období za účelem předfinancování investičních akcí 
dotovaných z evropských fondů (dotace jsou vypláceny až zpětně, čili budou použity na 
okamžité uhrazení čerpaných úvěrů). 

o V polovině roku 2013 činilo zadlužení města 744 mil. Kč, což je pokles oproti roku 2011, 
kdyby město dlužilo 858 mil. Kč. Snižovat zadlužení se daří navzdory tomu, že daňové příjmy 
města jsou stále nižší než před ekonomickou krizí, která začala v letech 2008-2009. 

o Bezpečný strop pro zadlužení města činí dle zpracovatele rozpočtového výhledu na roky 
2013-2015 aktuálně 1,3 mld. Kč. Město je v současnosti schopno vygenerovat z vlastních 
příjmů dostatek peněz na splácení současných úvěrů. 

2012 
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o Město si nevzalo žádné nové úvěry, naopak se podařilo přeúvěrovat některé 
staré na výhodnější sazby a ušetřit tak městu peníze na úrocích. Město si 
např. vzalo úvěr na předčasné splacení starého úvěru za rekonstrukci 
čistírny odpadních vod (u nějž už v předchozím roce snížilo úrok z 4,4 na 3,65%) s úrokem 
2,4% a ušetří tak díky tomu milion korun ročně. 

o Zadlužení města činilo 772 mil. Kč. 
2011 
o Město si nevzalo žádné nové úvěry. 
o Povedlo se přeúvěrování úvěru na čistírnu odpadních vod z úroku 4,4% na 3,65%, což 

znamená úsporu cca 800 tisíc korun ročně. 
o Zadlužení města činilo 858 mil. Kč. 

- Efektivní hospodářská správa magistrátu a městských organizací (centrální nákup); změna 
struktury orgánů městem ovládaných a zřizovaných společností (alespoň dílčí profesionalizace 
představenstev, snížení počtu členů představenstva Dopravního podniku města České 
Budějovice, a.s.); diskuse a možné založení obchodní společnosti, která bude spravovat sportovní 
zařízení po jejich vyčlenění z magistrátu; 

2013 
o Zahájila činnost příspěvková organizace Správa sportovních zařízení města České 

Budějovice, která spravuje zimní stadion, sportovní halu, plavecký stadion a letní plovárnu. 
o Centrální nákupy pro město, jeho příspěvkové organizace i obchodní společnosti. 
2012 
o Správa sportovních zařízení – jako nejvhodnější forma byla zvolena příspěvková organizace, 

již zastupitelstvo pod názvem Správa sportovních zařízení města České Budějovice zřídilo k 
1. 1. 2013. Do konce března bude přechodné období a příprava na plné zprovoznění (úpravy 
smluvních vztahů, vytvoření vnitřních předpisů organizace atd.). Kromě efektivnější správy 
městského majetku očekává koalice od tohoto kroku vyšší úroveň služeb poskytovaných 
městskými sportovišti.  

o Představenstvo v teplárně plně profesionalizováno, v dopravním podniku částečně. Politické 
nominace pouze v dozorčích radách, do kterých zástupce města jakožto vlastníka potvrzuje 
rada města. 

o Soutěž na dodávku elektrické energie pro město a jeho příspěvkové organizace a také 
dopravní podnik opět přinesla další úsporu ve výši 12,3% pro rok 2013; město bude platit za 
elektřinu 1228 Kč za MWh bez DPH oproti 1401 Kč za MWh v roce 2012. 

2011 
o Centrální nákup energií pro město a organizace zřizované nebo vlastněné městem 

(mateřské a základní školy a dopravní podnik). Roční úspora ve výši 1,6 milionu korun. 
o Splněna profesionalizace představenstva teplárny a snížení počtu jeho členů z pěti na tři, 

v dopravním podniku se snížil počet členů představenstva z pěti na sedm.  
o Pro správu sportovních zařízení se plánuje zřízení příspěvkové organizace od 1. 1. 2013. 
o Zavedeny e-aukce, které výrazně snižují výdaje města. 

- Forenzní audity ve společnostech vlastněných či ovládaných městem, zejména Teplárna České 
Budějovice, a.s. a Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. v nejkratší možné době; 

2013 
o Splněno. Audity provedeny v předchozích letech. V teplárně je město ve sporu s menšinovým 

akcionářem, informace podléhají obchodnímu tajemství. 
2012 
o Proveden forenzní audit v dopravním podniku zaměřený na období 2007-2011, projednán 

představenstvem podniku i dozorčí radou. Audit konstatuje určité nedostatky v chodu 
společnosti, nicméně nelze z nich vyvozovat konkrétní zodpovědnost; provedena nápravná 
opatření. 

2011 
o V teplárně audit proveden a jsou z něj vyvozovány příslušné důsledky, v dopravním podniku 

zadán, probíhá výběrové řízení na zpracovatele. 
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- Analýza a revize stávajících smluvních vztahů města, včetně zveřejnění zjištěných 
závěrů a návrhů na odstranění případných nedostatků (nákup služeb obecně, 
Jihočeská parkovací s.r.o.) 

2013 
o Od 1. února svěřilo město vymáhání pohledávek Celní správě ČR (mj. větší ochrana dlužníků 

oproti exekucím). Město eviduje v přenesené i samostatné působnosti na 22 540 dlužníků, 
kteří dohromady dluží více než sedmdesát tři milióny korun (největší pohledávky představují 
poplatky z komunálního odpadu a dopravní přestupky). Nově bylo rovněž zavedeno 
pravidlo, že o zájemce o pronájem městského majetku nesmí městu nic dlužit.  

2012 
o K 30. 4. 2012 město vypovědělo smlouvu s Jihočeskou parkovací, s.r.o., správa parkovacího 

systému svěřena Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. Zatímco Jihočeská 
parkovací si v posledních letech ponechávala i s bonusem odměnu cca 55% z tržeb. Odměna 
dopravního podniku je stanovena na 35%, přičemž tyto peníze zůstávají společnosti, jež 
patří městu. Sazby parkovného pro řidiče zůstaly stejné.  

o Město po 17 letech vysoutěžilo nové pojištění svého majetku a v listopadu uzavřelo novou 
pojistnou smlouvu. Roční pojistné se snížilo z 3,4 na 2,05 milionu korun ročně, přitom bylo 
dosaženo stejně vysoké úrovně pojištění městského majetku. 

2011 
o Smluvní vztahy prověřovány průběžně. 
o Uzavření dodatku ke smlouvě s Jihočeskou parkovací, jenž snižuje její odměnu za provoz 

parkovacích systémů ve městě o 2,4 milionu korun ročně, které tak zůstanou městu.  
- Využívání evropských dotací pouze u projektů vytvářejících potenciál pro prosperitu města a jeho 

obyvatel a tam, kde to přinese úsporu v rámci běžných činností města; 
2013 
o Čerpání dotací pouze na již připravené investice v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 

(IPRM Máj - program regenerace sídliště, Tématický IPRM - rekonstrukce veřejných 
prostranství, IPRM Levý břeh Vltavy - rozvoj příslušné části města). 

2012 
o Město čerpá dotace pouze na dopravní investice a úpravy veřejných prostranství (vč. 

Regenerace sídliště Máj) nebo rekonstrukce svých budov (zateplování a rekonstrukce škol, 
domů pro seniory). Vzhledem ke končícímu rozpočtovému období EU spíše dočerpává již 
schválené dotace, bohužel často v nižším objemu, než se předpokládalo při schvalování 
žádosti o čerpání.  

2011 
o Mimo již rozběhlých dotačních akcí, jako je např. Regenerace sídliště Máj či rekonstrukce 

ulic, byla použita dotace na demolice kasáren ve Čtyřech Dvorech. 
- Zachování historického majetku města (mj. Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o.) 

2013 
o Splněno. 
2012 
o Splněno. 
2011 
o Splněno, město si ponechává ve svém vlastnictví historické domy i společnost Lesy a rybníky 

města České Budějovice, s.r.o. 
- Odprodej pouze zbytného městského majetku. 

2013 
o Město dále hledalo kupce pro KD Vltava, stále za cenu 30 mil. Kč odsouhlasenou 

zastupitelstvem. (KD Vltava město v současnosti pronajímá soukromému nájemci, smlouva 
na dobu určitou je platná do 31. 12. 2014). 

2012 
o Zastupitelstvo souhlasilo s prodejem zchátralé budovy Radniční 3 a již se podařilo najít 

kupce, který za ni nabídl cenu 12 mil. Kč. V červnu byl též odsouhlasen prodej KD Vltava za 
30 mil. Kč, zájemce však nakonec nezaplatil a od smlouvy odstoupil.  
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o Dále byly vytipovány k možnému prodeji další nepotřebné nemovitosti, 
v roce 2013 o nich bude diskutovat rada i zastupitelstvo města, bez jehož 
souhlasu je nelze prodat. 

2011 
o Průběžně plněno, zásadní budovy (DK Slavie, Dům umění) si město ponechává, jedná se o 

prodeji KD Vltava. K prodeji nepotřebný dům v Radniční ulici, výhledově lze nastartovat 
prodej uzavřených vnitrobloků. 

- NAD RÁMEC KOALIČNÍHO PROGRAMU: 
o Město bezúplatně získalo část areálu kasáren Františka Josefa I. na Žižkově třídě o ploše 7,3 

tis. m2. O využití v roce 2014 rozhodnou zastupitelé. Budovy by mohly v budoucnu sloužit 
jako pracoviště magistrátu (přestěhovat by se tam mohly části úřadu z Jeronýmovy a 
Kněžské ulice), zpevněné plochy jako parkoviště pro veřejnost. Vláda rovněž na město 
převedla pozemky o rozloze cca 23 tisíc m2 v oblasti Českovrbenských rybníků. 

o V rámci bývalého vojenského areálu ve Čtyřech Dvorech probíhá bourání stávajících objektů 
a budování ZTV (základní technická vybavenost) tak, aby okolní pozemky mohlo město začít 
prodávat v roce 2014 již jako vybavené. 

 
  

Investice a veřejné zakázky: 
- Investice – vytvoření otevřeného a průhledného systému zadávání veřejných zakázek 

s kompletním životopisem všech zakázek na internetu; internetové aukce; zapojení pozitivních 
komunálních zkušeností do přípravy tohoto systému; 

2013 
o Zásadní úprava systému veřejných zakázek provedena v předchozích letech, pokračování 

nastoleného trendu s úspěšným tlakem na snižování výdajů. V roce 2013 město realizovalo 
235 veřejných zakázek o předpokládaném objemu výdajů 1 mld. Kč, vysoutěženy však byly 
za cenu v průměru o 26% nižší. Podařilo se tak uspořit zhruba 275 milionů korun. 

o V soutěži Otevřeno x Zavřeno, která hodnotí otevřenost veřejné správy a kterou pořádá 
o.p.s. Otevřená společnost, se České Budějovice staly nejlépe hodnocený městem nad 15 
tisíc obyvatel a získaly celkové 6. místo mezi všemi hodnocenými obcemi a dalšími státními 
institucemi. 

2012 
o V dubnu vstoupil v platnost nový zákon o veřejných zakázkách, který zpřísnil podmínky pro 

zadávání zakázek (mj. také zakázal tzv. „losovačky“, které však současné vedení města, 
zvolené v roce 2010, nikdy nepoužilo), což sebou nese i větší administrativní zátěž. Město se 
však připravilo a již v předstihu připravilo směrnici o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu přizpůsobenou novému zákonu, která mu přechod na nový režim usnadnila.  

o Max. využívání elektronických aukcí. Díky elektronické aukci například snížena cena za 
telefonní služby pro město a jeho organizace o 60% z původních 4,8 milionu korun ročně na 
2,9 milionu korun. 

o Oddělení veřejných zakázek vyčleněno z investičního odboru a zařazeno do odboru rozvoje a 
veřejných zakázek, čímž je naplněn tzv. systém „čínských zdí“ neboli rozdělení odpovědností 
za jednotlivé části procesu zadávání veřejné zakázky mezi navzájem nezávislá oddělení. 

2011 
o Každá zakázka má svůj životopis, zveřejněný na internetu. Schválením směrnice o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu byla nastavena jasná pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek a došlo k výrazné úspoře veřejných financí. 

o Město v žádném případě nepoužívá nechvalně známé „losovačky“. 
o Internetové aukce v roce 2011 otestovány, v dalším roce masivnější rozšíření na větší počet 

zakázek. 
o Díky otevřenějšímu a zároveň přísnějšímu způsobu zadávání veřejných zakázek jsme oproti 

předpokladu dokázali vysoutěžit investice s úsporou 72 miliony korun. 
- Revize rozsahu investičních priorit, vypracování střednědobého investičního plánu a 

dlouhodobého investičního výhledu; 
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2013 
o Splněno v předchozím roce, rozpočtový výhled i plán investic každoročně 

aktualizovány. 
2012 
o Zpracován střednědobý rozpočtový výhled a též střednědobý plán investic pro roky 2013-

2015, který v daných letech počítá s investicemi v celkové výši cca 1,5 mld. Kč. 
2011 
o Z důvodu stabilizace po nástupu nového vedení radnice bylo nahrazeno průběžným 

projednáváním plánu investic a od ledna 2012 je v plánu se vrátit k dlouhodobějšímu 
plánování. 

o V roce 2011 provedlo město investice za 408 milionů korun – první část Čechovy ulice, 
vozovky a chodníky v Suchém Vrbném, významně pokročila vpřed regenerace sídliště Máj, 
krematorium bylo vybaveno novou technologií a investice byly provedeny i ve třinácti 
mateřských či základních školách. 

 
 
Doprava: 

- Ve spolupráci s Jihočeským krajem a starosty ostatních obcí a měst společný důrazný tlak na stát 
kvůli urychlené dostavbě dálnice D3 (a rychlostní komunikace R3) a železničního koridoru Praha-
České Budějovice-Linec; 

2013 
o Aktivní intervencí představitelů města se podařilo zabránit zpochybnění technického řešení 

úseku D3 kolem Českých Budějovic (0310/ I Úsilné-Hodějovice), zejména pak umístění 
křižovatek, které jsou údajně příliš blízko sebe. Územní rozhodnutí z roku 2011 se podařilo 
uhájit, rozmístění křižovatek má výjimku z normy, protože se budou nacházet v aglomeraci 
se zvýšenou intenzitou dopravy.  

o V červnu byl otevřen dosud nejdelší úsek D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, který 
obchází města Sezimovo ústí, Planá nad Lužnicí a Soběslav. Nicméně výstavba dalších dvou 
připravených úseků - Borek-Úsilné (měla být zahájena už v roce 2012) a Veselí nad Lužnicí-
Bošilec - byla oddálena odvoláním neúspěšných účastníků tendru na dodávku stavebních 
prací.  

o Město začalo ve své části vykupovat pozemky pro Hlinský přivaděč (přeložku silnice 
III/0341), který souvisí s dálnicí a který bude sloužit jako dopravní náhrada místo Hlinské 
ulice (investorem komunikace bude Jihočeský kraj a ŘSD). 

2012 
o Ředitelství silnic a dálnic ČR bohužel opět odložilo výstavbu již připraveného úseku dálnice 

D3 Borek-Úsilné, jež měla začít na podzim. Důvodem odložení byly průtahy s výběrovým 
řízením na zhotovitele; stavbu snad ŘSD zahájí v roce 2013. 

o Město se však v rámci svých pravomocí snaží maximálně urychlit územní a stavební řízení 
související s výstavbou dálnice D3. Dopravní odbor již v červnu vydal stavební povolení na 
dva objekty s dálnicí související – obslužnou staveništní komunikaci a přeložku silnice na 
Borku kolem střelnice, která se bude pod mostem křížit s dálnicí. 

o V úseku Úsilné-Hodějovice (obchvat města) předpokládá ŘSD podle posledních informací 
ukončení majetkoprávní přípravy k prosinci 2013 a připravuje zpracování dokumentace pro 
stavební povolení. 

o V průběhu roku 2012 byly odvedeny hlavní práce na modernizaci železnice v Českých 
Budějovicích (IV. železniční koridor), jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, a 
to v souladu se stanoveným harmonogramem. Město přípravu na dopravní omezení, 
související se stavbou, zvládlo včas. V roce 2013 budou probíhat ještě stavební úpravy na 
viaduktech na Pražské a Rudolfovské třídě (přerušovaně od března do května). Město 
využije dopravních omezení a souběžně zrekonstruuje křižovatku Rudolfovská-Nádražní. 

2011 
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o Dálnice D3 kolem Českých Budějovic získala v roce 2011 územní rozhodnutí. 
Vyvíjíme ve spolupráci s dalšími obcemi i Jihočeským krajem tlak na další 
pokrok. V roce 2012 by se měl začít stavět úsek Borek-Úsilné. 

- Pokračování v budování městského okruhu (tzv. zanádražní komunikace); 
2013 
o Zahájena výstavba dalších dvou etap zanádražní komunikace, kompletní 4. etapy z Pětidomí 

k Mladému a dokončení 2. etapy mezi Vrbenskou a Plynárenskou ulicí. Obě budou 
dokončeny na podzim 2014.  

o Zároveň pokročila příprava 1. etapy do Pekárenské na propojení okruhů, aby mohla být 
výstavba zahájena v roce 2014. 

o Výstavba 3. etapy, která zahrnuje podjezd pod kolejištěm, je stále v řešení, a provizorně 
bude tento úsek překlenut provizorní komunikací, jež propojí 4. a 2. etapu. V této podobě 
bude zanádražní komunikace v roce 2015 hotová po celé délce od Mladého až po Husovu 
kolonii a propojení okruhů, čímž významně dopravně odlehčí přednádražnímu prostoru. 

o Na základě jednání se SŽDC město obnoví projektovou přípravu podjezdu pod kolejištěm 3. 
etapa zanádražní komunikace) 

o 5. etapa včetně obchvatu Srubce se bude stavět pravděpodobně až v souvislosti s dálnicí. 
o Město pokračovalo v procesu změn územního plánu pro Severní spojku, na podzim 2013 již 

také zastupitelstvo schválilo první výkupy pozemků, po nichž tato komunikace v budoucnu 
povede (vykoupí je město a posléze je daruje ŘSD, jež bude investorem spojky; město tak 
používá osvědčené postupu jako u propojení okruhů nebo zanádražní komunikace). 

o Příprava spojky M. Horákové-Strakonická, již brzdí odpor části občanů - v listopadu kraj 
zamítl jejich stížnost na údajnou podjatost pracovníků stavebního úřadu; přípravy pokračují. 

o Příprava přemostění Vltavy v oblasti Vídeňského předměstí (pravděpodobně v Papírenské 
ulici) a napojení na silnici I/3 - jednání s Jihočeským krajem, který řeší napojení letiště na I/3, 
a ŘSD jakožto vlastníkem dotčené komunikace I. třídy. 

2012 
o Na konci března (před uzavřením viaduktu na Rudolfovské) byl otevřen zcela nový úsek 

zanádražní komunikace mezi Pekárenskou a Rudolfovskou ulicí, která navázala na úsek 
Rudolfovská-Vrbenská postavený už v roce 2011. 

o Projektová příprava na dokončení 2. etapy a zahájení výstavby 4. etapy zanádražní 
komunikace natolik pokročila, že budou zahájeny pravděpodobně v průběhu roku 2013 
(investorem je Jihočeský kraj). 

o V roce 2014 budou dokončeny všechny etapy zanádražní komunikace kromě podjezdu pod 
kolejištěm a etapy 1.1. Etapa 1.1. je ve stavu změny územního rozhodnutí a celá trasa je 
majetkově vypořádaná, probíhá intenzivní jednání s krajem, aby ji zařadil mezi žádosti do 
ROP Jihozápad. Podjezd pod kolejištěm (3. etapa) má schválenou změnu územního plánu. 

o Město se rovněž připravuje na výstavbu tzv. Severní spojky, již Ředitelství silnic a dálnic ČR 
plánuje zhruba na roky 2017-2019. Radnice chce podobně jako u zanádražní komunikace 
pomoci s výkupem pozemků, musí též provést změnu územního plánu, na níž se již pracuje.  

o Ve spolupráci s obcí Srubec včas opravena silnice mezi Mladým a Srubcem, která sloužila 
jako jedna z objízdných tras při rekonstrukci viaduktu na Rudolfovské třídě (uzavřen byl od 
dubna do října). 

o Modrý most opět zprovozněn pro osobní automobilovou dopravu (do 2,5 t) od června 2012. 
o Město začalo projednávat výkupy pozemků pro novou spojnici mezi Suchým Vrbným a 

Hlinskem, která by nahradila stávající nevyhovující komunikaci přezdívanou „krček“. 
Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2014. 

o Pokračovaly přípravy na spojnici Milady Horákové-Strakonická, zažádáno o stavební 
povolení. V rámci rekonstrukce E. Rošického byl postaven na křižovatce s M. Horákovou 
nový kruhový objezd, do nějž se plánovaná komunikace vedená přes bývalé vojenské cvičiště 
napojí. 

2011 
o Dokončen první úsek zanádražní komunikace ve Vodní ulici, ve výstavbě úsek Rudolfovská-

Pekárenská (do dubna 2012).  
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o V roce 2013 bude zahájena výstavba IV. etapy zanádražní komunikace, 
město pro ni vykoupilo pozemky od více než stovky majitelů. Stavět ji bude 
společně s Jihočeským krajem. 

o Zahájen proces změny územní plánu, která umožní výstavbu podjezdu pod nádražím (III. 
etapa zanádražní komunikace). 

o Zahájen proces změny územního plánu, do něhož bude zanesena tzv. Severní spojka 
(propojení silnice I/20 z kruhového objezdu u Globusu s Pražskou a Okružní), která uleví 
Strakonické o 20 000 aut denně. 

o Vyhledávací studie na další komunikace. 
- Zásadní změna v organizaci dopravy a MHD (zrychlení MHD vč. rychlobusů a preference MHD; 

nové cyklostezky a cyklotrasy); 
2013 
o Projekt Koridoru MHD prozatímně odložen. V souvislosti s koridorem bude v roce 2014 

řešena možnost zlepšení průjezdnosti a vyšší kapacity křižovatky na Dlouhé louce (jako se to 
povedlo u křižovatky Mánesova-Lidická). Pokud bude úprava křižovatky na Dlouhé louce 
náročnější, je prioritou v roce 2014 provést stavební úpravy Husovy třídy od Dlouhého 
mostu včetně Mariánského náměstí a rekonstrukce zastávek MHD a vybudování přechodu 
mezi nimi v prostoru před výstavištěm. 

o Příprava úpravy přednádražního prostoru v návaznosti na dostavbu zanádražní komunikace, 
která odtud odvede valnou část dopravy. V přednádraží by měli více prostoru získat chodci a 
MHD. Pro tu se plánuje vyhradit Žižkovu ulici, kde na náměstí u kasáren vzniknou dvě nové 
zastávky (snazší dostupnost zdejších pracovišť magistrátu). Osobní automobilová doprava 
by pak byla převedena do Průmyslové. Bezpečnost chodců bude zvýšena novými přechody. 
Navržené řešení zatím naráží na komplikované jednání s vedením Mercury Centra, které je 
vlastníkem části pozemků potřebných pro vybudování přechodu přes Nádražní ulici. 

o Dopravní podnik modernizoval svůj vozový park o nízkopodlažních pět autobusů a dva 
trolejbusy. V rámci běžného provozu dále dopravní podnik vyzkoušel nové modely 
hybridního autobusu Volvo 7705H a moderní autobus s futuristickým designem Solaris 
Trollino 18AC MetroStyle, aby ozkoušel i cestujícím předvedl nové trendy v městské 
hromadné dopravě. V roce 2014 bude zkoušet provoz mikrobusů, které navrhoval Generel 
MHD 2010-2020 jako vhodné pro obsluhu okrajových a méně vytížených linek do 
rezidenčních čtvrtí nebo pro obsluhu centrálního náměstí. 

o Od 1. srpna prodloužena platnost jízdenek MHD z doplňkového prodeje (u řidiče a SMS) 
prodloužena při stejné ceně 25 Kč ze 30 na 60 minut. 

o V srpnu byl po dlouholetém úsilí města konečně vyznačen první přejezd pro cyklisty, a to 
v ulici Na Sadech u Polikliniky Sever. Naváže na něj úprava Jírovcovy ulice, aby byla 
průjezdná pro cyklisty v obou směrech, rovněž by měly postupně přibývat další přejezdy pro 
cyklisty. 

o V září byly vybudovány přejezdové prahy v ulici Karla IV. včetně vyznačených přejezdů pro 
cyklisty, jeden navazující na cyklostezku z Jirsíkovy ulice k Mlýnské stoce, druhý ze 
Senovážného náměstí k poště. 

o V říjnu vyznačen na Jiráskově nábřeží mezi Dlouhým mostem a atletickým stadionem první 
cyklopiktogramový koridor, který na běžné vozovce upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistů. 
Připravují se další v ulicích Lidická, Edvarda Beneše, Jírovcova nebo Oskara Nedbala 
(provedení 2014). 

o Novinky z cyklistické dopravy lze sledovat na webu města v sekci Cyklobudějovice, kde lze 
nalézt cyklogenerel - Aktualizaci koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města 
České Budějovice pro období 2009-2014. 

o Město vytvořilo ve spolupráci s občanským sdružením CykloBudějovice poradní tým pro 
městského externího cyklokoordinátora, který se bude soustředit pouze na cyklistickou 
problematiku, případně otázky udržitelné dopravy. 

o V roce 2014 rada města schválila záměr výstavby parkovací věže pro cyklisty podle vzoru 
Hradce Králové. 
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o Nové osvětlení stezky pro pěší a cyklisty mezi Větrnou a Dubenskou včetně 
podchodu pod ulicí Milady Horákové (podchod předtím svítil pouze 
v minulosti a byl opakovaně ničen vandaly). 

2012 
o V rámci rekonstrukce Lidické třídy (září až listopad) zřízen časově omezený preferenční pruh 

pro MHD, který významně urychlil průjezd MHD v této části města. 
o Zpracován projekt řízení dopravy prostřednictvím digitální ústředny, jež bude korigovat 

provoz ve městě řízením křižovatek v závislosti na hustotě dopravy. V roce 2013 bude 
spuštěna první etapa projektu řízení dopravy, tj. oblastní řízení na oblasti Jih (Mánesova ul.) 
a na oblasti Východ (Nádražní ul.) a na jednotlivých křižovatkách (Dlouhá louka). V roce 
2014 bude dokončen projekt řízení dopravy v oblasti Sever a navazující větvě oblasti Východ 
(Rudolfovská, Zanádražní). 

o V květnu a v červnu byl veřejně projednán a představen projekt tzv. Koridoru MHD, který 
řízením dopravy, preferenčními pruhy pro MHD a změnou organizace dopravy v oblasti ulice 
Na Sadech a ulic navazujících zlepší průjezdnost centra pro MHD a pro tu část osobní 
automobilové dopravy, která nevyužívá centrum města pro tranzit. V průběhu roku 2012 se 
začalo pracovat na dokumentaci pro územní a stavební řízení jednotlivých částí projektu. 
Realizace jednotlivých opatření a stavebních úprav se předpokládá postupně v letech 2013 a 
2014. V roce 2013 bude dokončen koridor MHD v úseku od Výstaviště po křižovatku 
Rudolfovská-Na Sadech. 

o Na projekt Koridor MHD navazuje rekonstrukce Žižkovy třídy (v červenci až říjnu 2012 
provedena I. etapa) a s ní související přesun zastávky MHD ze Žižkovy třídy naproti poště a 
zřízení preferenčního pruhu v této části Senovážného náměstí. V dalších plánovaných 
etapách rekonstrukce Žižkovy třídy se počítá s úpravou dopravy v prostoru Mercury centra 
včetně pěší a provozu MHD. 

o V září dopravní podnik dokončil převedení linky č. 1 na trolejbusový provoz. 
o V květnu provedena změna stanovišť na zastávce MHD Poliklinika Sever ve směru na 

Mariánské náměstí – linky odjíždějící na Pražskou třídu a na Husovu třídu staví vždy jen na 
jednom stanovišti, nikoli už různě jako předtím (dříve tato úprava zvyšující komfort 
cestujících nebyla technicky možná kvůli trolejovému vedení). V rámci projektu Koridor MHD 
budou sjednoceny stanoviště linek na zastávce i v opačném směru. 

o Služby MHD také zkvalitněny mj. zavedením předprodeje časových kuponů přes internet 
nebo prostřednictvím Turistického informačního centra na radnici (od března, od listopadu 
pak navíc zavedena možnost platit kartou). Vozový park v roce 2012 modernizován o 5 
nových autobusů a 5 trolejbusů. 

o Další zkvalitňování MHD v podobě zastřešování zastávek – nové přístřešky na zastávkách 
Samson na Lidické třídě, Autocamping na Litvínovické, Pod Lékárnou na Dobrovodské a 
zastávka Skuherského. 

o V roce 2012 byla postavena nová cyklostezka Nemanice-Borek, další cyklostezky vznikly 
podél rekonstruované ulice E. Rošického a dosud postavených částí zanádražní komunikace. 
Na roky 2013-2014 se připravuje realizace pravobřežní cyklostezky na Hlubokou, v roce 
2014 předpokládaná realizace cyklostezky na Včelnou a podél Malše do Roudného. Byla 
zahájena projektová příprava cyklostezky od lávky u OMV k areálu firmy Robert Bosch 
(kolem komerční zóny na Strakonické). 

o Na podzim bylo v Biskupské ulici vyměněno dláždění za drobnější a více vhodné pro cyklisty. 
2011 
o Zavedení Nového systému MHD od června 2011 s páteřními linkami a taktovým jízdním 

řádem. Bude se v dalších letech rozšiřovat (plán do roku 2020) v návaznosti na další 
investice do infrastruktury a vybavení dopravního podniku. 

o Rozšíření nočních linek a návrat k běžnému jízdnému od prosince 2011. 
o Příprava rozšíření telematického řízení dopravy (křižovatky řízeny přes centrální dispečink 

podle potřeby a hustoty dopravy). 
o Příprava koridoru linky č. 3 (stavební úpravy 2012, spuštění 2013) v ulici Husova a Na 

Sadech. 
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o Nová cyklostezka Borek-Nemanice (výstavba 2012), příprava dalších úseků. 
Příprava nových přejezdů pro cyklisty vedle přechodů pro chodce. 

o Nově zřízena dopravní komise rady města, která přispívá svými návrhy 
k řešení dopravy.  

- Výstavba parkovacích kapacit v centru města a parkovacích míst na sídlištích; 
2013 
o Ke konci roku 2013 rada města schválila záměr rozšíření zóny placeného stání s cílem 

realizovat v roce 2014 první etapu vymezenou ulicemi Pekárenská, Nádražní, Mánesova a 
řekou Vltavou. Součástí opatření je i vybudování vhodných záchytných parkovišť typu P+G a 
zřízení naváděcího systému.  

o Od října byl ukončen provoz parkoviště na rohu ulic Goethova a F. A. Gerstnera. Soukromý 
investor na něm začal stavět administrativní a parkovací dům s kapacitou 150 parkovacích 
míst pro veřejnost; hotov by měl být do konce roku 2014. 

o Pokračující Regenerace sídliště Máj, kde se kromě obnovy zeleně a modernizace vybavení 
veřejných prostranství, rozšiřuje počet parkovacích míst. V roce 2013 dokončen úsek 01b, na 
rok 2014 naplánováno provedení posledních zbývajících úseků 01a a 02. 

o Příprava další etapy Regenerace sídliště Vltava, jejíž součástí bude kromě obnovy zeleně i 
revize parkování. 

2012 
o Na parkovací dům na místě stávajícího parkoviště u vazební věznice na rohu ulic F. A. 

Gerstnera a Goethova bylo zahájeno územní řízení. Hledají se další možnost parkování 
v docházkové vzdálenosti od centra.  

o Ukončena 5. a 6. etapa Regenerace sídliště Máj, v jejímž rámci bylo řešeno i parkování. 
2011 
o Uzavřena smlouva se Židovskou obcí o pozemku u vazební věznice (na místě bývalé 

synagogy), kde Židovská obec ve spolupráci s investorem vybuduje nový parkovací dům.  
o Přes 400 nových parkovacích míst v rámci úspěšně postupující Regenerace sídliště Máj. 

- Zahájení budování systému P+R; 
2013 
o Zpracována analýza systému P+R (Park&Ride) i P+G (Park&Go), přičemž pro město velikosti 

Českých Budějovic se jeví jako vhodnější rozšiřovat spíše parkovací kapacity v docházkové 
vzdálenosti od centra, než budovat odstavná parkoviště na okraji města s navazujícím 
dojezdem na místo určení pomocí MHD. 

o V rámci studie P+G vytipováno několik lokalit vhodných pro parkoviště s docházkovou 
vzdáleností do centra - Dlouhá louka, u fotbalového stadionu, v areálu kasáren na Žižkově 
třídě, jichž město část nově získalo, v areálu bývalých kasáren na Pražském předměstí, 
samozřejmě se počítá i se zahrnutím nově vznikajícího parkovacího domu u vazební 
věznice). Jako vhodná místa pro systém P+R se jeví oblast Pražské třídy a oblast obchodní 
zóny na sídlišti Vltava (z těchto směrů je největší příjezd osobních aut do Českých Budějovic). 

o Souběžně s tím se připravuje rozšíření zóny placeného stání, která obyvatelům v širším 
městském centru dá jistotu parkování a zpoplatní ho pro „přespolní“, kteří za něj nyní 
neplatí.  

o Rada města rozhodla o zdražení parkování na náměstí Přemysla Otakara II., kde od 1. 
června první hodina stojí 40 Kč a každá další 90 Kč (do té doby se platilo 30 Kč za každou 
hodinu). Cílem je částečně zregulovat parkování v centru, kde jsou nedostačující kapacity 
(obsazenost je 108%, čili auta stojí i na zákazech), a přesunout ho za okraj historického 
jádra.  

2012 
o Na rok 2013 byly v rozpočtu vyčleněny prostředky na zpracování studie dopravy v klidu se 

zaměřením na systém P+R a nízkoemisní zóny, předpoklad zpracování v tomtéž roce. 
2011 
o Vyhledávání lokalit pro odstavná parkoviště u příjezdových komunikací do města na 

úrovni územního plánu. V úvaze lokality Dlouhá louka, náplavka pod Dlouhým mostem, 
oblast Rožnova a Nemanic. 
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- NAD RÁMEC KOALIČNÍHO PROGRAMU: 
2013 
o Rekonstrukce křižovatky Mánesova-Lidická, nové rozvržení významně 

zlepšilo její průjezdnost. 
o Vybudován nový kruhový objezd u Kauflandu. 
o Zjednosměrnění ulic Puklicova, Nerudova, Klaricova za Billou na Palackém náměstí - zlepšení 

průjezdnosti a zvětšení počtu parkovacích míst. 
o Vybudování dvou nových přechodů - v Mladém u ZŠ a MŠ Vl. Rady a v Suchém Vrbném 

v lokalitě Pod lékárnou. 
o Nová lávka Suchém Vrbném přes Dobrovodský potok v sousedství ulice U Cihelny, 

rekonstrukce lávky v Kněžské ulici (přes Mlýnskou stoku). 
o V srpnu změněno značení na křižovatce Strakonická-Pražská, kdy na vjezdu do křižovatky ve 

směru od nádraží přibyly pruhy a byla tak zvýšena kapacita křižovatky. 
o Úprava křižovatky Rudolfovská-Nádražní v souvislosti s dokončením IV. železničního 

koridoru v úseku Nemanice-ČeskéBudějovice. Jelikož je část dopravy zpod viaduktu na 
Rudolfovsko nově odváděna z Nádražní Pekárenskou na zanádražní komunikaci, bylo 
změněno řazení pruhů na křižovatce Rudolfovská-Nádražní. Po měsíci zkušebního provozu 
upraven signální plán na křižovatce, aby lépe odpovídal provozu. 

o Obnova ulic ulice Generála Svobody, Edvarda Benešea a vnitrobloku Jindřicha Plachty. 
o Nové chodníky na Mariánském náměstí. 
o Město začalo ve spolupráci s ŘSD připravovat přestavbu křižovatky Dlouhá louka-Husova, 

která by zvýšila její kapacitu, s tím, že město připraví projekt a investici zajistí ŘSD jakožto 
vlastník. Práce na projektu byly zahájeny v říjnu, pracovní návrhy byly představeny expertní 
skupině, dopravní komisi i radě města, dokončení projektu se přepokládá v prvních měsících 
roku 2014. 

o Zahájena příprava rekonstrukce ulice O. Nedbala na základě podnětu občanů. V prosinci 
2013 město podalo žádost o vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. V roce 2014 by 
mělo být vydáno i stavební povolení a hotová kompletní projektová dokumentace, na 
základě níž bude město moci vyhlásit soutěž na dodavatele stavby. Rekonstrukce by mohla 
být dokončena v roce 2015. 

o Pokračující příprava náhrady tzv. „hlinského krčku“ - zastupitelstvo schválilo první výkupy 
pozemků pro novou silnici, jež nepovede do obce Hlinsko, ale povede z Hraniční ulice přes 
pole a bude ústit rovnou do Hlinské ulice.  

o Jednání s ŘSD o nové podobě stávající kruhové křižovatky na Litvínovické.  
2012 
o Ve spolupráci se společností Kaufland a s jejím finančním přispěním vybudovalo město nový 

chodník z Husovy třídy ke Kauflandu ulicí Na Sádkách. V jednání je vytvoření nové zastávky 
MHD právě u Kauflandu. 

o Na Rudolfovské třídě v centru byly dva přechody rozšířeny o nové bezpečnostními prvky. 
o Město vybudovalo novou lávku přes Vltavu u Budvar arény (otevřena v listopadu) a také 

novou lávku přes Dobrovodský potok v Suchém Vrbném v blízkosti ulice U Cihelny (prosinec). 
o Znovuotevření Modrého mostu pro automobilovou dopravu s omezením do 2,5 t a rychlostí 

30 km/h. 
2011 
o Zahájili jsme řízení ke znovuotevření Modrého mostu pro automobilovou dopravu do 3,5 t. 

Po jednání s krajskou hygienickou stanicí město navrhlo omezit automobilový provoz na 
mostě od 6 do 22 hodin a povolenou rychlost na 30 km/h. 

 
 
Územní rozvoj: 

- Jasná koncepce územního rozvoje a jeho promítnutí do územního plánu; 
2013 
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o  Veřejné projednání návrhu úpravy územního plánu v kontextu nového 
stavebního zákona je vázáno na komplikace projednání změny územního 
plánu v souvislosti se Severní spojkou. Veřejné projednání se očekává až v 
roce 2014. 

2012 
o V současné době probíhá úprava územního plánu v kontextu nového stavebního zákona. Pro 

město to znamená, že územní plán bude po schválení této úpravy platný na dobu neurčitou. 
Po obsazení pozice hlavního architekta by bylo vhodné zvážit, zda se nezabývat přípravou 
nového územního plánu. 

o Práce na aktualizacích a dílčích změnách územního plánu pro dopravní potřeby (Severní 
spojka, podjezd pod nádražím), resp. na podnět vlastníků pozemků. 

o Všechny změny a práce na změnách zveřejňovány na webu města v samostatné sekci 
Územní plán. 

2011 
o Negativní stanovisko města k výstavbě rodinných domů bez zajištěné infrastruktury. 
o Rada v roce 2011 nedoporučila žádnou změnu územního plánu, který by byl na úkor zeleně 

nebo komplikoval dopravní situaci ve městě.  
- Architektonicko-investorská soutěž na novou podobu Mariánského náměstí 

2013 
o Architektonická soutěž na Mariánské náměstí nebyla vypsána. 
2012 
o Soutěž na Mariánské náměstí zatím nebyla vypsána, neboť není aktuální. Zato město 

vyhlásilo řadu jiných architektonických soutěží.  
o Město se rozhodlo vypisovat architektonické soutěže na všechny významné veřejné stavby a 

rekonstrukce významných veřejných prostranství anonymní architektonické soutěže, ve 
kterých mají rozhodující slovo odborné poroty nezávislé na politických tlacích. 
Architektonické soutěže jsou velmi úspěšné, setkaly se s velkým zájmem účastnících se 
architektů i veřejnosti. Přehled dosud vyhlášených najdete níže, v záložce Nad rámec 
programu. 

o Jako dílčí zlepšení Mariánského náměstí byl alespoň zdejší hlavní chodník zvolen pro 
zkušební osazení veřejným LED osvětlením, prvním tohoto typu ve městě. 

2011 
o Zatím projednávána na politické úrovni, v přípravách. 

- Zapojení široké veřejnosti do aktualizace územního plánu města; 
2013 
o Viz předchozí rok. 
2012 
o Zatím probíhá pouze úprava územního plánu v kontextu nového stavebního zákona. 

Veřejnost byla vyzvána k poslání připomínek a podnětů, nicméně zásadní změny tato 
úprava neznamená. 

o Změny územního plánu medializovány, občané zváni na veřejná projednání. 
2011 
o Územní plán aktualizován podle nového stavebního zákona, zásadní změny medializovány 

s přizváním veřejnosti k projednávání. 
- Zřízení nepolitické funkce útvaru městského architekta; 

2013 
o V prosinci město napotřetí (dvě předchozí výběrová řízení nebyla úspěšná) vybralo hlavního 

městského architekta - stal se jím Ing. arch. Jan Němec, dosavadní architekt města 
Nymburk a spoluvlastník pražského ateliéru AR18. Funkce se ujal od ledna 2014 a pracovat 
pro město bude jako externista. 

2012 
o Útvar hlavního architekta funkční, zaměřuje se především na koncepční práci v oblasti 

dopravy; vedoucí pozice stále není obsazena. 
2011 
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o Zřízen útvar architekta, účastníci výběrového řízení na městského 
architekta však nesplňovali požadavky; bude se hledat dále patřičná 
osobnost. 

- NAD RÁMEC KOALIČNÍHO PROGRAMU: 
2013 
o Dokončení demolic v areálu bývalých čtyřdvorských kasáren, na něž navázalo budování nové 

infrastruktury včetně dopravní - dosud nezastavěný areál protkala síť ulic, které poslouží 
k napojení budoucího objektu tzv. Rejnoka, koncertního a kongresového centra, nového 
parku se skateparkem a dalších budov nové městské čtvrti, jež má v prostoru vzniknout. 

2012 
o Město se rozhodlo vypisovat architektonické soutěže všude tam, kde je to možné – a 

s úspěchem. V květnu byla uzavřena soutěž na nový park ve Čtyřech Dvorech, jehož součástí 
bude nový skatepark; sešlo se celkem 25 návrhů. Výstavba je plánována na rok 2013. 

o V listopadu rada města také vyhlásila ideovou urbanistickou a architektonickou soutěž na 
park Háječek (uzávěrka v únoru 2013) se zaměřením na vybudování nového multifunkčního 
kulturního areálu na místě stávajícího letního kina. V parku byla zatím rekonstruována stará 
kašna včetně sousoší. 

o Dále byla vyhlášena architektonická soutěž na Centrum halových sportů (51 účastníků). 
o V prosinci 2012 město rovněž vyhlásilo architektonickou soutěž na pomník československým 

válečným letcům (54 návrhů), který bude stát na Senovážném náměstí nedaleko pošty. 
 

 

Sociální věci a bytová politika: 
- Přísná kontrola využití sociálních dávek vyplácených městem (vč. postihu zneužívání dávek, 

spolupráce s městskou policií a odborem sociálních věcí); 
2013 
o Od roku 2012 město vyplácí minimum sociálních dávek, které přešly do agendy úřadu práce. 

Nicméně město s ním spolupracuje při prověřování příjemců sociálních dávek (např. jakými 
auty si příjemci jezdí pro dávky apod.) 

o Byl personálně posílen sociální odbor o pracovníky sociálně-pracovní ochrany dětí, 
zintenzivněna práce s romskou komunitou, dohled nad docházkou do školy apod. 

o Město se připojilo k celorepublikové iniciativě obcí, které vyvíjejí tlak na parlament, aby 
změnil systém sociálních dávek, zejména nejvíce zneužívaného příspěvku na bydlení.  

2012 
o Od 1. 1. 2012 převedl stát v rámci sociální reformy vyplácení dávek v hmotné nouzi a pro 

zdravotně postižené občany a rozhodování o nich na úřady práce. Do té doby město u dávek 
v hmotné nouzi důsledně kladlo důraz na nepeněžní plnění tzv. poukázkami na nákup 
potravin atd., aby zamezilo zneužívání dávek k nákupu alkoholu, cigaret, jiných drog či jejich 
utrácení v hracích automatech. 

o Úspěšné postihování záškoláctví. Celkový počet neomluvených hodin ve školním roce 
2011/2012 klesl na polovinu oproti předchozímu školnímu roku (4296,5 vs. 8648). Naopak 
se zvýšilo postihování zákonných zástupců rodičů (z 12,5 tis. Kč celkem na 92 tis.). Dávky 
v hmotné nouzi byly zkráceny v 11 případech (od 1. 1. 2012 jsou případ předávány 
k rozhodnutí úřadu práce). 

2011 
o Postihování záškoláctví – vypracován jednotný postup pro všechny ZŠ, zajištěna spolupráce 

s odborem sociálních věcí, stanovena jasná pravidla pro finanční postih neomluvených 
hodin. Také vyplácení dávek v hmotné nouzi je podmíněno kontrolou školní docházky dětí.  

o Zpřísněno poskytování městských bytů, naopak nově zavedena motivační spolupráce 
s neplatiči, aby znovu nespadli do dluhové pasti – spolupráce se sociálními organizacemi 
formou grantových dotací. 
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o Vyplácení řady dávek bude nově ze zákona převedeno na úřad práce – co 
se týká záškoláctví (neomluvené hodiny) model nevyplácení dávek 
v hmotné nouzi bude fungovat i na úřadu práce (legislativa to umožňuje).  

- Využití institutu veřejných (veřejně-prospěšných) prací, kterými může být vyplácení dávek 
podmíněno; 

2013 
o Jelikož Ústavní soud veřejnou službu v podstatě zrušil, město hledá jiné způsoby, jak do 

veřejně prospěšných prací zapojit nezaměstnané. Od října devět osob provizorně 
zaměstnává dopravní podnik v rámci veřejně prospěšných prací (s dotací od úřadu práce) na 
úklid zastávek MHD a jiných veřejných prostranství, ale pokračuje v hledání vhodnějšího 
způsobu. 

2012 
o Od ledna přešla tzv. veřejná služba pod úřad práce a stala se povinnou pro uchazeče o 

zaměstnání evidované déle než 2 měsíce, jinak jim mohly být odebrány dávky (původně byla 
dobrovolná a díky veřejný pracím mohli nezaměstnaní dosáhnout na vyšší sociální dávky). 
Ústavní soud však v listopadu povinnou veřejnou službu zrušil a neexistující motivace vedla 
k prudkému poklesu zájmu o veřejně prospěšné práce. Namísto 30 až 40 lidí měsíčně ji pro 
město na konci roku vykonával již jen jediný člověk.  

2011 
o Velmi úspěšné zapojení nezaměstnaných do veřejné služby. Od března do prosince 2011 se 

zapojil 161 občan. Dohromady všichni odpracovali celkem 19 053 hodiny. České Budějovice 
dávány za příklad úspěšného využití veřejné služby. Veřejná služba pokračuje i po přechodu 
výplaty sociálních dávek na úřad práce.  

- Vyřešení právní podoby možného nového hospice, v pozitivním případě jeho realizace; zvýšení 
kapacity lůžek v domovech důchodců vč. specializovaných lůžek; 

2013 
o Zahájeno rozšíření Domova pro seniory Máj, který zvýší kapacitu na 203 lůžka o dalších 32 

specializovaných lůžek pro osoby trpící Alzheimerovou osobou (20 lůžek se stejnou 
specializací provozuje DS Máj od roku 2012 na odloučeném pracovišti Na Zlaté stoce). Nová 
lůžka vzniknou v prostorech, kde do září sídlilo Mateřské centrum Máj, jemuž město nabídlo 
náhradní zázemí v areálu bývalé ZŠ E. Destinnové; otevření specializovaného pracoviště se 
předpokládá v druhé polovině roku 2014. 

o Odloučené pracoviště DS Máj v objektu Na Zlaté stoce, zaměřené na klienty s demencí, 
dostalo certifikát kvality Vážka, udělovaný na základě auditu Českou alzheimerovskou 
společností. 

2012 
o Vzhledem k platné legislativě a finanční náročnosti zřízení hospice přistoupilo město právě 

od roku 2012 k podpoře terénní hospicové péče částkou 500 tis. Kč. Pro rok 2013 je 
alokováno 900 tis. Kč. 

o V červenci zprovozněno specializované zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou v ulici 
Na Zlaté stoce s kapacitou 20 lůžek. 

o Připravuje se rozšíření kapacity DpS Máj. 
o Rekonstrukce DpS Hvízdal (zateplení, nová fasáda, výměna oken) za 11 mil. Kč. 
2011 
o V současné době se město České Budějovice rozhodlo jít cestou finanční podpory terénní 

hospicové péče – poprvé v historii města jsou v rozpočtu 2012 alokovány finanční 
prostředky ve výši 500 tis. Kč na terénní hospicovou péči. Zároveň by se měla v roce 2012 
začít zpracovávat analýza pro případný vznik pobytové služby na území města.  

o Výstavba domova pro seniory postižené Alzheimerovou chorobou – Zlatá stoka (bude 
spadat pod DpS Máj), pokračující rekonstrukce CSS Staroměstská.  

o Byl zpracován koncepční dokument řešící postupné navyšování pobytových lůžek města: 
2012 – Zlatá stoka 20 nových lůžek a 10 lůžek při DpS Hvízdal, 2013 – rozšíření DpS Máj o 20 
nových lůžek. Mateřské centrum Máj bude přestěhováno do Komunitního centra.  

- Metodická i finanční podpora organizací poskytujících terénní sociální služby; 
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2013 
o Zastupitelstvo v březnu schválilo Rozvojový plán sociálních služeb pro roky 

2013-2018, který se připravoval dva roky. 
o Zahájena výstavba Komunitního centra Máj, dokončení v první polovině roku 2014. V 

pětipodlažní budově bude kromě mateřského centra a nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež také středisko primární prevence a terénní služby pro seniory i zdravotně postižené, 
dále klubovny, herny, přednáškový sál, sportovní hřiště na střeše objektu a rovněž služebna 
městské policie.  

o Přímo v problémové Volfově ulici město zřídilo zázemí pro terénní sociální pracovníky, 
úředníky sociálního odboru a úřadu práce, městské strážníky a jejich asistenty. 

o Město prostřednictvím neziskových organizací a s pomocí dotace ministerstva vnitra zajistilo 
tři preventivní programy se zaměřením na terénní práci v oblasti Novohradské ulice, 
prevenci kriminality na Máji a psychosociální pomoc v lokalitách ohrožených sociálním 
vyloučením.  

2012 
o Město České Budějovice intenzivně spolupracuje s jednotlivými sociálními organizacemi a to 

formou plánování sociálních služeb v rámci Rozvojového plánu. V roce 2011 byly sociální 
organizace formou grantové politiky z městského rozpočtu podpořeny částkou 11,2 mil. Kč, 
v roce 2012 částkou 12,2 mil. Kč a v roce 2013 částkou 13,6 mil. Kč.  

o Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby Komunitního centra Máj podle vítězného 
projektu architektonické soutěže z roku 2010. Výstavba bude zahájena v roce 2013, město 
na zhruba 60 milionovou investici získalo dotaci 30 mil. Kč. V budově s hřištěm na střeše 
bude fungovat mateřské centrum a různé další sociální služby. 

o Městská charita si ve spolupráci s městem a Správou domů zřídila terénní pobočku přímo 
v problematickém bytovém domě Vrbenská 3/4 (od října). 

o Město též vyčlenilo čtyři byty, které jsou určeny sociálně znevýhodněným – s pomocí 
sociálních organizací, jimž byla péče o byty a jejich obyvatele svěřena, jim mají usnadnit 
úspěšné zařazení se do společnosti. 

o Město věnovalo 10 000 Kč na zřízení prvního babyboxu v Českých Budějovicích (zprovozněn 
v dubnu v areálu Zdravotnické záchranné služby JčK). 

2011 
o Podpora v rámci dotačního systému v oblasti sociální (pro rok 2012 finanční navýšení o 500 

tisíc korun). 
- NAD RÁMEC KOALIČNÍHO PROGRAMU: 

2013 
o České Budějovice vyhrály soutěž Obec přátelská rodině v kategorii obcí nad 50 tis. obyvatel. 

Za výhru získaly 1 mil. Kč, za niž zřídily nový webový portál Město pro rodinu, kde zájemci 
naleznou informace zaměřené na rodinu a vše, co s ní souvisí, včetně důležitých odkazů a 
přehledu zajímavých míst v Českých Budějovicích, která jsou přátelská rodině. Uživatelé 
webu se mohou na obsahu stránek i aktivně podílet. K tomu slouží sekce Poradna, kde na 
dotazy veřejnosti budou odpovídat odborníci z různých oblastí. 

 
 
Životní prostředí a veřejný pořádek: 

- Důsledná ochrana ploch určených pro veřejnou zeleň územním plánem města; 
2013 
o Park Háječek prošel rekonstrukcí. Na opravu kašny, donedávna schované za plotem areálu 

letního kina, přispěla firma Robert Bosch a firma E.ON park sponzorsky osadila moderním 
LED osvícením, které bylo poprvé rozsvíceno v srpnu a při příležitosti město s firmou 
uspořádaly v parku piknik. 

o Zahájena výstavba parku ve Čtyřech Dvorech, dokončení v roce 2014. 
o Vláda na město převedla pozemky o rozloze cca 23 tisíc m2 v oblasti Českovrbenských 

rybníků. 
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o Rekonstrukce návsi v Českém Vrbném. 
o Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou byla zřízena expertní skupina na 

posuzování větších zásahů do zeleně. Skupina bude spolupracovat 
s odborem ochrany životního prostředí magistrátu města. 

2012 
o Na ochraně zelených území se nic nemění, dochází k jejich postupné regeneraci. V rámci 

projednání v radě města a zastupitelstvu města neprochází téměř žádné změny územního 
plánu vedoucí ke změně funkčních typů z nezastavitelného území na zastavitelné. Změny 
jsou schvalovány jen v opravdu odůvodněných případech. 

o Jako novinku ke zlepšení stavu veřejné zeleně se město dohodlo s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR na převzetí péče o kruhové objezdy na příjezdech do města, aby zlepšilo jejich vizáž a tak 
i vlastní vizitku pro přijíždějící návštěvníky (od roku 2013). 

o Město vyhlásilo architektonické soutěže na nový park ve Čtyřech Dvorech (kde pokračovala 
revitalizace a demolice bývalých vojenských objektů, jež bude dokončena v roce 2013) a 
park Háječek. Soutěž na park ve Čtyřech Dvorech uzavřena v květnu, realizace v roce 2013. 
Soutěž na Háječek vyhlášena v listopadu, vyhodnocení 2013. 

o Na podzim město nechalo podél Cyklostezky Josefa Cepáka na Hlubokou v úseku u sídliště 
Vltava vysázet původní keře z české přírody, doplněné tabulí se zajímavými informacemi. 

o V únoru zastaveny přípravy tzv. Jižní spojky, která měla vést nedaleko lokality Malý jez. 
2011 
o Zastavují se pouze volné plochy určené k zástavbě územním plánem již dříve. Ochrana tzv. 

zelených klínů vstupujících do města. 
- Kontaktní místo pro ohlášení nedostatků na veřejných plochách; 

2013 
o Město podpořilo kampaň sdružení Krasec Chytře proti černým skládkám s možností jejich 

nahlašování již zavedené a úspěšné mobilní aplikace Dej Tip. 
o Aplikace Hlášení závad na webu města každý měsíc přijme několik desítek hlášení od 

občanů. 
2012 
o Úspěšná webová služba Hlášení závad rozšířena od dubna o aplikaci Dej Tip pro tzv. chytré 

telefony, která umožňuje nepořádek vyfotit a odeslat informaci radnici (včetně 
automatických údajů o umístění). Dodavatelská firma Gefos ji Českým Budějovicím jako 
prvnímu a jedinému městu ČR nabídla zdarma, neboť se jedná o pilotní projekt. 

2011 
o Na webových stránkách zavedena nová služba Hlášení závad, od února lze nedostatky 

oznámit i přes tzv. chytré mobilní telefony. 
- Větší komfort pro ukázněné majitele psů; 

2013 
o Změnou vyhlášky o místních poplatcích s platností od 1. 1. 2014 byli od platby poplatku za 

psa osvobozeni majitelů s očipovanými nebo tetovanými psy (čipování se dokládá 
potvrzením od veterináře v očkovacím průkazu psa, tetování předložením průkazu původu). 
Odhad nákladů pro městský rozpočet je cca 1,6 mil. Kč, které dotyční majitelé celkem ušetří 
na poplatcích. 

o Nová „psí vyhláška“ schválená platná od 30. března 2013 rozšířila prostranství, kde je nutné 
mít psa na vodítku o Lannovu třídu, Sokolský ostrov, park Háječek a cyklostezky (dosud tato 
povinnost platila pro historické centrum, park Na Sadech a oblast Vrbenských rybníků).  

o Speciální odpadkové koše na exkrementy v nezměněném provozu. 
2012 
o V listopadu město zkušebně rozšířilo v centru, na Jiráskově nábřeží a na sídlišti Vltava 

celkem 37 speciálních košů se sáčky na psí exkrementy. Po vyhodnocení zkušebního provozu 
radnice rozhodne, zda se osvědčily a zda je rozšíří či nikoliv. 

o Město začalo připravovat tzv. „psí vyhlášku“, která má mimo jiné ošetřit volný pohyb psů na 
veřejných prostranstvích. Byla podrobena veřejné diskusi, kdy lidé mohli zasílat své 
připomínky. Zastupitelstvo schválí konečnou podobu vyhlášky v roce 2013. 

           Necipujtenas.cz
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o Společnost .A.S.A. České Budějovice pořídila speciální čtyřkolku na úklid 
psích exkrementů z chodníků. 

2011 
o Zatím nerealizováno. 

- Zvýšení počtu veřejných WC; 
2013 
o V tomto roce nová veřejná WC nebyla otevřena, rozšíření z roku 2012 zatím dostačující 

Výhledově nové veřejné WC v Háječku v rámci nové podoby parku. 
2012 
o V květnu otevřeny nové veřejné toalety u parkoviště na Sokolském ostrově. Stávající WC 

v Krajinské ulici (v parku Na Sadech) zrekonstruovány, rovněž rekonstrukce WC v DK Slavie. 
Příprava dalších ke zprovoznění v následujících letech. 

2011 
o Příprava nových toalet na Sokolském ostrově, Senovážném náměstí a v rámci rekonstrukce 

parku Háječek. 
- Podpora provozu útulku pro psy a další opuštěná zvířata; 

2013 
o Stávající režim na základě smlouvy s Jihočeskou univerzitou, jež pro město útulek provozuje. 

Platnost smlouvy do roku 2019, město ročně na provoz útulku platí 1,16 mil. Kč bez DPH. 
Nalezení psi k osvojení jsou prezentováni na webových stránkách města.  

o Město rovněž začalo hledat způsob, jak zlepšit péči o toulavé kočky (útulek má povinnost je 
přijímat a zajistit jejich kastraci, nicméně jeho kapacity nepostačují). 

2012 
o Stávající podpora útulku pro psy a opuštěná zvířata zachována. 
2011 
o Finančně podporován na základě smlouvy s Jihočeskou univerzitou, v jejímž objektu sídlí. 

V roce 2011 se podařilo umístit k novým pánům na 300 psů. 
- NAD RÁMEC KOALIČNÍHO PROGRAMU: 

2013 
o Novinkou bylo rozmístění 19 modrých kontejnerů na použitý textil, který jde zčásti na 

charitativní účely a zčásti k recyklaci. Vzhledem k velkému úspěchu a pozitivnímu ohlasu 
občanů bude počet kontejnerů rozšířen na 45. 

o Jelikož byl svoz bioodpadu v předchozím roce úspěšný, byl počet nádob rozšířen z 200 na 
847. Svoz je celoroční, pravidelný s intervalem - pouze v zimních měsících je četnost svozu 
snížena. 

o Sběr potravinářských olejů do celkem 20 nádob rozmístěných po městě úspěšnější než 
v předchozím roce, občané projevili větší ochotu upotřebené tuky třídit. O Vánocích, kdy do 
kanalizace nateče nejvíce tuků, kleslo jejich množství z 10 tun v roce 2012 na 6 tun v roce 
2013.  

o Duben - mimořádný úklid po bezdomovcích, kteří se přes zimu zdržují venku v nejrůznějších 
zákoutích. Zintenzivnění úklidu prostranství kolem katedrály sv. Mikuláše. 

o Zimní údržba - jasněji definovány zóny, zodpovědnosti, postup pro případ kalamity. 
2012 
o Zaveden svoz bioodpadu. Od listopadu v okrajových částech města s rodinnými domy 

(Rožnov, České Vrbné) rozmístěno 200 speciálních hnědých nádob na svoz bioodpadu ve 
zkušebním provozu. Ten se velmi osvědčil, a proto rada města rozhodla, že se svoz 
bioodpadu rozšíří a bude pravidelný. 

o Se zájmem se setkal i zkušební sběr použitých tuků a olejů, ale přesto tuky a oleje sebrané 
v období Vánoc představovaly jen zlomek toho, co skončí v kanalizaci se všemi negativními 
důsledky. 

 
 
Školství: 

           Necipujtenas.cz
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- Vyšší počet míst v předškolních zařízeních, např. i podporou podnikových školek 
a miniškolek; 

2013 
o V září byla rozšířena kapacita MŠ K. Štěcha o 16 míst, v listopadu byla otevřena nová 

mateřská škola s kapacitou 65 dětí v budově bývalé prodejny v Kubatově ulici. Novinkou 
této školky je nadstandardní logopedická péče v podobě specializované třídy. Celková 
kapacita městských mateřských škol na konci roku 2013 byla 3115 míst (na začátku tohoto 
volebního období, v lednu 2011, to bylo 2824 míst, nárůst tedy činí 291 místo). 

o Město vybudovalo nové jesle v Čéčově ulici ke stávajícím jeslím v ulicích E. Pittera a K. 
Štěcha a rozšířilo tak celkovou kapacitu těchto zařízení na 122 míst (v roce 2010 byla 
kapacita jeslí 75 míst).  

o Město na rok 2014 vyhlásilo (nad rámec v roce 2011 zavedeného dotačního programu na 
podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku s alokovanou částkou 0,5 mil. Kč) finanční 
podporu dětí navštěvujících soukromá předškolní zařízení, a to částkou 12 tis. Kč na rok a 
dítě. Podporu obdrží přímo předškolní nařízení, která ovšem nesmí zvyšovat školné - peníze 
od města tak pomohou především rodičům. Pro rok 2014 je alokováno celkem 2,4 mil. Kč. 

o Kapacita základních škol je oproti tomu z dlouhodobého hlediska dostačující, přestože se 
v souladu s demografickou křivkou počet žáků zvyšuje. V září 2013 do základních škol 
zřizovaných městem nastoupilo 7699 žáků, z toho 1064 prvňáků (v roce 2010 to bylo 879 
prvňáků). V základních školách je k dispozici přes deset tisíc míst, dle demografického 
výhledu by je v roce 2016 mělo navštěvovat mezi 8 až 9 tisíci žáky.  

2012 
o Od 1. 9. rozšíření kapacity MŠ K. Štěcha kontejnerovou přístavbou o 50 míst. Celková 

kapacita městských mateřských škol je již 3034 míst, za dva roky se zvýšila celkem o 210 
nových míst. Připravuje se nová mateřinka v Kubatově ulici s 65 místy, která by měla zahájit 
provoz v roce 2013. 

o Nový dotační program na podporu a rozvoj péče o předškolní děti do 6 let, poprvé zavedený 
pro rok 2012 a podpořený 0,5 mil. Kč byl úspěšný, město ho proto pro rok 2013 posílilo na 1 
mil. Kč. 

2011 
o Nová MŠ v areálu ZŠ L. Kuby s kapacitou 70 dětí, nová MŠ Staroměstská pro 90 dětí. V roce 

2012 proběhne další navýšení kapacit v MŠ K. Štěcha o 50 nových míst, a to prostřednictvím 
modulové kontejnerové přístavby. Celková nová kapacita MŠ se tak rozšíří o 200 nových 
míst a v roce 2012 překročí hranici 3000 míst. 

o Společnost E.ON vybuduje v objektu bývalého K-centra v parku Háječek, který patří městu, 
podnikovou školku, čímž se uvolní kapacity v ostatních městských zařízeních.  

o Příprava podnikové školky s městskou charitou (pro zaměstnance charity). 
o Nové dotační opatření na podporu a rozvoj služeb pro předškolní děti (alokováno 500 tisíc 

korun). 
- Efektivnější spolupráce mezi školami a podnikatelským sektorem; 

2013 
o Oproti předchozím letům se podařilo zlepšit získávání peněz pro Nadaci města České 

Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy, z níž město poskytuje stipendia nadaným a 
sociálně slabším studentům.  

2012 
o V roce 2012 byl zaveden zcela nový grantový program na podporu soukromých mateřských 

školek a miniškolek s finanční podporou 500 tis. Kč. Pro rok 2013 je částka zvýšena na 1 mil. 
Kč.  

o Díky spolupráci města a soukromého sektoru vznikla v lokalitě Háječku podniková mateřská 
školka.  

2011 
o V roce 2011 byl zahájen pilotní projekt mezi ZŠ Matice Školská a SPŠ Stavební s cílem 

podpořit technické vzdělávání. Pokud se tento projekt osvědčí, je naší snahou jej rozšířit i na 
další ZŠ, popřípadě zapojit i další střední školy.  
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- NAD RÁMEC KOALIČNÍHO PROGRAMU: 
2013 
o Vybudování výdejny jídla v areálu MŠ a ZŠ J. Š. Baara - žáci museli docházet 

do jídelny na Rudolfovskou. 
o Město přispělo každému prvňáčkovi částkou 400 Kč na pořízení školních pomůcek. 
2012 
o Ministerstvo financí zrušilo příspěvek prvňáčkům ve výši 800 Kč na nákup školních pomůcek. 

Město se rozhodlo českobudějovickým prvňáčkům tento příspěvek částečně kompenzovat a 
každá rodina dostala 600 Kč. Celkový náklad pro 1040 prvňáčků ve školním roce 2012/2013 
byl 624 tisíce korun. 

o Investice do modernizace a oprav školských zařízení, které probíhaly přes léto, dosáhla 70 
milionů korun. ZŠ Grünwaldova např. dostala novou nástavbu, MŠ J. Opletala spojovací 
koridor, byly zatepleny objekty ZŠ a MŠ Rožnov. 

 
 
Sport a odpočinek: 

- Vybudování nové rekreační zóny v okolí Vltavy a dalších vodních ploch na území města; 
2013 
o Po dohodě s Povodím Vltavy zajištěné častější sečení bermy Vltavy a v roce 2014 záměr 

vybudování jednoduchých přístupových stupňů k řece. V rozpočtu Odboru kultury a 
cestovního ruchu na rok 2014 vyčleněny finanční prostředky na osazení sezónních mobilních 
WC. 

o Obnovení prací na projektu Město a voda, jehož součástí je prodloužení stávající vodácké 
vltavské trasy s cílem v Boršově nad Vltavou až do krajského města - zejména se jedná o 
splavnění Trilčova jezu a vybudování vodáckého přístaviště u sportovní haly. Na oba 
projekty je již vydané územní rozhodnutí, město začalo připravit podklady pro získání 
stavebního povolení. Prodloužení vodácké trasy přinese do města nové podnikatelské i 
zábavní příležitosti do centra města. 

2012 
o Areál SK Vodní slalom ČB modernizován, zbývá dořešit cyklostezku po ostrově. Areál se opět 

stává dějištěm řady sportovních a kulturních aktivit, slouží jako oblíbená zastávka pro 
bruslaře a cyklisty na cyklostezce do Hluboké nad Vltavou. 

o Příprava vodáckého kotviště U Valchy nedaleko Sportovní haly.  
o Častější sečení bermy Vltavy, která je využívána jako rekreační plocha. 
 2011 
o Ve spolupráci s SK Vodní slalom České Budějovice přestavba vodáckého areálu v Českém 

Vrbném (do 2012). 
- Podpora nových sportovišť pro mládež (outdoorové sporty) i pro rodiny s dětmi i seniory; 

2013 
o Zahájení výstavby nového parku ve Čtyřech Dvorech, jehož součástí bude i nový moderní 

skatepark. Park mezi dvěma největšími českobudějovickými sídlišti bude dokončen 
v polovině roku 2014. 

o Nová sportoviště vybudována v rámci programu Regenerace sídliště Máj, sportovní hřiště 
bude rovněž na střeše Komunitního centra Máj, jehož stavba byla zahájena 2013 a bude 
dokončena 2014. 

o Město spolufinancovalo projekt České Budějovice - město outdoorových zážitků, jehož 
partnery je mj. nově zřízený Lanový park Máj.  

o Kvůli zpochybnění architektonické soutěže ze strany Úřadu na ochranu pro hospodářskou 
soutěž (ÚOHS) město odložilo záměr vybudovat Centrum halových sportů, dokud ÚOHS 
nerozhodne o odvolání proti jeho rozhodnutí. Dozorčí rada České komory architektů, podle 
jejíchž pravidel se soutěž konala, však konstatovala, že soutěž byla v pořádku. 

o Pět nových dětských hřišť - Puklicova, Krčínova, Sokolská, U Prádelny a Plzeňská. 
2012 
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o Město vyhlásilo architektonickou soutěž na Centrum halových sportů, které 
má s větší kapacitou a širší nabídkou v modernějším provedení nahradit 
stávající Sportovní halu. 

o V červenci město nechalo opravit U-rampu pro skateboarding ve Stromovce (kam bylo 
skateboardové hřiště přesunuto od Sportovní haly). 

o Součástí připravovaného parku ve Čtyřech Dvorech bude zcela nový skatepark; město již 
požádalo o územní rozhodnutí, realizace se předpokládá v roce 2013. 

o Město vybudovalo nové dětské hřiště ve Stromovce, které je bezbariérové, hrát si na něm 
mohou vedle sebe zcela zdravé i postižené děti, pro něž obsahuje speciální herní prvky 
rozvíjející jejich pohybový aparát. 

2011 
o Zrušen projekt Freetime parku Stromovka kvůli problémům s financováním, pozemek 

nabídnut k nájmu k provozování víceúčelového sportovního areálu.  
o Rozpočet 2012 počítá s realizací skateparku v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, v lokalitě 

bývalých kasáren by zároveň měl být realizován park s cvičebními stroji pro seniory.  
- Revitalizace rekreační zóny Malše – Malý jez; 

2013 
o Architektonická soutěž na tuto zónu zatím vyhlášena nebyla. 
2012 
o V únoru zastavení pořizování změny územního plánu kvůli Jižní spojce. Architektonická 

soutěž na tuto zónu zatím vyhlášena nebyla. 
2011 
o Příprava zkvalitnění současného parku u Malého jezu, rozšíření služeb – architektonická 

soutěž v roce 2012. 
- Podpora rozvoje a udržení mládežnického sportu v nekomerčních zařízeních; 

2013 
o V roce 2013 činili podpora mládežnického sportu z dotačního programu města 15,8 ml. Kč, 

v roce 2014 bude 15,4 mil. Kč. 
2012 
o Pro rok 2013 zachování objemu finančních prostředků v dotačním programu města (6,9 mil. 

Kč), ale na základě změny zákona byly prostředky města nově rozšířeny o 8,9 mil. Kč dotace 
z hazardu a loterií. V souvislosti s tím byla k dosavadním třem opatřením Příspěvek na 
podporu sportovní činnosti, Příspěvek na sportovní akce a Příspěvek na výstavbu či 
rekonstrukci sociálního zázemí přidána další dvě nová: Příspěvek na podporu mládežnických 
preferovaných klubů a Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů. 

o Snižování státního příspěvku na plavání žáků v rámci školní výuky začalo kompenzovat 
město; na každého malého plavce přispívá 250 Kč. 

2011 
o Prostřednictvím dotačního systému města, jako tomu bylo i v předešlých obdobích (pro rok 

2012 částkou 6,9 milionu korun, stejně jako v roce 2011). 

 
 
Kultura a cestovní ruch jako kreativní průmysly: 

- Magistrát jako koordinátor, nikoliv realizátor kultury ve městě; 
2013 
o Zahájeny přípravy na oslavy 750. výročí založení města v roce 2015, hlavní objem 

naplánován na rok 2014. Základní podstatou má být otevření co nejširší aktivity občanů. Mj. 
město při této příležitosti zahájilo digitalizaci Encyklopedie České Budějovice. 

o Letní kino promítalo v novém režimu, a to velmi úspěšném - starší snímky z klasických 
filmových pásů, a to pouze dvakrát týdně, zato ovšem zdarma. Novinka se setkala s vřelým 
přijetím a po dlouhých letech letní kino promítalo pro plná hlediště. Ve stejném režimu bude 
letní kino fungovat i v následujících letech, dokud nedojde ke kompletní přestavbě parku 
Háječek, jehož součástí ovšem také má být letní amfiteátr. 
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o Na přelomu září a srpna se konal festival Město lidem / Lidé městu, jehož 
součástí bylo speciální svícení na památky i tzv. Krajinské korzo, kdy se pěší 
zóna proměnila v živý park s umělým travním kobercem a plný kulturního 
vyžití a především lidí.  

o Třetí ročník festivalu Vltava Open.  
o V říjnu město pronajalo opravený bývalý kryt civilní obrany ve Vodní ulici sdružení 

Zkusebny.com, které v něm provozuje zkušebnu pro místní kapely a malý hudební klub. 
o Přenechání pořadatelství trhů soukromé firmě se jednoznačně osvědčilo, trhy jsou živější a 

delší a náměstí viditelně plnější než v době, kdy trhy pořádal přímo magistrát. 
o Byla připravena rámcová smlouva o spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Náplní smlouvy 

budou konkrétní akce, zaměřené na kulturu a cestovní ruch, a také otázky týkající se 
životního prostředí.  

o Přípravou projektu Budějovice kulturní a Strategie rozvoje kultury byla ve městě vytvořena 
platforma komunikace mezi městem a subjekty v oblasti kultury. Na základě veřejného 
projednání Strategie rozvoje kultury byl zadán oponentní posudek na tento materiál.  

2012 
o Úprava dotačního programu města tak, aby jeho administrace byla jednodušší a příznivější 

pro žadatele. Cíleně zaměřené granty umožňují podporovat aktivity, které město na svém 
území chce. 

o Město se pokusilo koncepčně „restartovat“ Kino Kotva a Galerii současného umění v Domě 
umění vyhlášením nových výběrových řízení na jejich provoz; kvůli právním komplikacím 
však byla zrušena a odložena; na rok 2013 byly prodlouženy stávající smlouvy. 

o Po roční pauze v roce 2011 bylo obnovenou promítání v Letním kině Háječek. Město zároveň 
vyhlásilo ideovou architektonicko-urbanistickou soutěž, jež má navrhnout, jakým způsobem 
celý prostor Háječku pojmout, oživit a využít pro kulturu. 

o Nezávislí umělci s podporou města uspořádali čtyřdílný festivalový cyklus Město ožije, jehož 
cílem bylo v různých ročních obdobích na různých místech nejen oživit veřejný prostor, ale 
také objevit a zviditelnit jeho kulturně-občanský potenciál. 

o Jihočeská univerzita ve spolupráci s městem v říjnu zopakovala týdenní festival nazvaný 
Orientakční express, sloužící k uvítání studentů prvních ročníků a aspirující stát se podzimní 
protiváhou jarního středoškolského Budějovického majálesu. 

o Opět úspěšně se v květnu konal druhý ročník festivalu Vltava Open zahajující lodní sezonu na 
Vltavě. 

o Nabídku kulturních a společenských akcí také rozšířil např. velmi úspěšný první ročník 
Budějovického půlmaratonu, jehož se 9. června zúčastnilo 1400 běžců od amatérů až po 
špičkové zahraniční profesionály. Závod se bude konat i v roce 2013. 

o České Budějovice si též v září zažily první hromadnou cyklojízdu, happening na podporu 
cyklistiky. 

2011 
o Provozování trhů na náměstí Přemysla Otakara II. svěřeno soukromé firmě s minimálními 

náklady pro město. 
o Radnice navázala užší spolupráci s Jihočeskou univerzitou při pořádání kulturních akcí a 

zapojování jejích studentů do společenského života ve městě u příležitosti oslav 20. výročí 
založení univerzity. 

o Vyhlášeno nové dotační opatření zacílené na zatraktivnění Léta ve městě. 
o Maximální podpora ze strany města aktivním skupinám umělců či studentů, kteří se snaží 

s vlastním úsilím rozšířit kulturní nabídku. 
o Odbor kultury začíná hrát víc roli koordinátora akcí a komunikátora mezi jednotlivými 

poskytovateli kultury. 
- Péče o památky a jejich maximální zpřístupnění občanům a návštěvníkům města; 

2013 
o Byla dokončena rekonstrukce katedrály sv. Mikuláše, na níž město přispělo nad rámec svého 

dotačního programu nebo programu Regenerace městské památkové rezervace.  
o Zintenzivněno čištění veřejných prostranství v okolí katedrály. 
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o Na začátku turistické sezóny obohatil přístupovou chodbu k Turistickému 
informačnímu centru v přízemí radnice RiS - Rotační informační systém 
s panoramatickou fotografií náměstí Přemysla Otakara II. s informacemi o 
významných objektech. 

o Je připraveno osazení nejvýznamnějších 10 městských památek QR kódy. Realizace čeká na 
bližší specifikaci stránek v novém volnočasovém portále InBudejovice.cz. 

2012 
o Město má vlastní dotační program na opravu památek či nechráněných objektů na území 

městské památkové rezervace, město se pravidelně zapojuje do programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón. Minimálně 2x do roka (Mezinárodní den památek, 
EHD – Dny evropského dědictví) město po dohodě s vlastníky zpřístupňuje i objekty, které 
běžně přístupné nejsou. 

o Město se nad rámec svého dotačního programu památkové péče například také podílelo na 
opravě obvodové (parkánové) zdi Biskupské zahrady na nábřeží slepého ramene Malše 
(částkou 1,3 mil. z celkových nákladů 1,7 mil. Kč). 

o Zastupitelstvo města rovněž odsouhlasilo mimořádný příspěvek na rekonstrukci katedrály 
sv. Mikuláše. Tu provádí děkanství a z plánovaných 25 mil. Kč platí 21 mil. ROP Jihozápad. 
Při opravách však zedníci objevili skrytou trhlinu v klenbě katedrály, jejíž oprava si vyžádá 
dalších 3,5 mil. Kč. Na tuto mimořádnou událost město reagovalo příspěvkem 2 mil. Kč. 

2011 
o Město má vlastní dotační systém na podporu péče o památky, vydatně přispívá (více než 

stát) do Programu regenerace městské památkové rezervace. 
o  Spolupráce s biskupstvím na rekonstrukci dominikánského kláštera. 

- Zachování čtyřsouborového Jihočeského divadla a snaha o dohodu s Jihočeským krajem o jeho 
podílu na financování provozu divadla; 

2013 
o Management Jihočeského divadla připravil návrh na sloučení divadla (městská příspěvková 

organizace) s Jihočeskou komorní filharmonií (krajská příspěvková organizace), který byl 
představen zastupitelům; další kroky v roce 2014. 

o Jihočeské divadlo patří mezi ekonomicky nejúspěšnější divadla v ČR s jednou nejnižších 
dotací na vstupenku. 

2012 
o Přípravy na vícezdrojové financování divadla, které by mělo začít v roce 2013 (rozpočet 

počítá s nižším příspěvkem města). 
o Změny na ministerstvu kultury a nezájem o řešení budoucnosti otáčivého hlediště způsobily, 

že žádného pokroku ohledně otáčivého hlediště v roce 2012 dosaženo nebylo. Snaha města 
o jeho zachování na stávajícím místě stále trvá. (Jednání byla obnovena až na počátku roku 
2013.) 

2011 
o Oživena jednání o budoucnosti otáčivého hlediště v Českém Krumlově, v roce 2012 bude 

vyhlášena architektonická soutěž na jeho novou podobu. 
o Jihočeský kraj divadlu pokrýval náklady spojené s poplatkem ze vstupného, jež se odvádí 

městu Český Krumlov (Krumlov nakonec vyhlášku od roku 2012 zrušil); další financování je 
v jednání.  

- Oprava KD Slavie a jeho využití pro hudební aktivity a spolkový život, rekonstrukce historické 
budovy Jihočeského divadla; 

2013 
o Technický stav DK Slavie si žádal okamžitou rekonstrukci střechy, krovů, stropů, omítek a 

římsy v hodnotě 6,3 milionu korun. Se zásadní přestavbou v moderní spolkový dům však 
město nicméně zatím vyčkává na projekt Koncertního a kongresového centra Antonína 
Dvořáka neboli „Rejnoka“ - je nutné, aby se obě zařízení doplňovala a ne si navzájem 
konkurovala. Rada města dala Jihočeskému sdružení přátel hudby, které za projektem 
Rejnoka stojí, ultimátum do 31. března 2014, aby odhalilo investora a potvrdilo tak, zda se 
koncertní centrum vůbec bude realizovat.  Na leden 2014 je alespoň vyhlášeno výběrové 
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řízení na projektového manažera, který bude mít celý projekt rekonstrukce i 
koncepce DK Slavie na starost, a město na rok 2014 vyčlenilo 1,5 mil. Kč na 
přípravu projektové dokumentace. 

o Byla zahájena rekonstrukce budovy Jihočeského divadla včetně připojeného domu, který 
město odkoupilo v roce 2011. Nejenže se zlepší zázemí divadelníků i diváků, ale vznikne i 
nová studiová scéna pro 100 diváků, jež bude sloužit pro představení i zkoušky, a didaktické 
centrum s přednáškovým prostorem. Dokončení přestavby je naplánováno na rok 2014. 

o Ke konci roku 2013 vybrán manažer rekonstrukce KD Slávie, v únoru 2014 naplánován první 
výrobní výbor. Cílem je v roce 2014 zahájit přípravu projektové dokumentace na celkovou 
rekonstrukci objektu. 

2012 
o V roce 2012 dramaturgie DK Slavie pod hlavičkou Jihočeského divadla prověřila možnosti a 

limity tohoto objektu. Na základě toho byla definována základní potřeba pro nezbytnou 
rekonstrukci. Vize dalšího rozvoje objektu a návrh na zajištění rekonstrukce DK Slavie bude 
rada města projednávat do konce března 2013. Předpoklad na vypsání architektonické 
soutěže na rekonstrukci je září 2013. 

o V DK Slavie byl také zprovozněn nový hudební klub s jazzovým a bluesovým zaměřením. 
o Přípravy rekonstrukce divadelní budovy, která proběhne v roce 2013 (budovu město pro 

divadlo koupilo v roce 2011). 
2011 
o Město v roce 2011 odkoupilo část objektu JD, kterou soud vrátil restituentům – stabilizace 

vlastnických poměrů divadla.  
o Zahájili jsme veřejnou a odbornou debatu o budoucnosti kulturního domu Slavie. 
o Zpracovány dvě studie na rekonstrukci DK Slavie, konference o budoucnosti domu za účasti 

odborníků i veřejnosti. Město podpořilo zářijový kulturní happening Slavie ožije!, který 
ukázal, jaké aktivity by se ve Slavii a jejím okolí daly provozovat. 

o Dramaturgie DK Slavie svěřena Jihočeskému divadlu. 
- České Budějovice jako cílové město pro turisty; 

2013 
o Obnovení prací na projektu Město a voda, jehož součástí je prodloužení stávající vodácké 

vltavské trasy s cílem v Boršově nad Vltavou až do krajského města - zejména se jedná o 
splavnění Trilčova jezu a vybudování vodáckého přístaviště u sportovní haly. Na oba 
projekty je již vydané územní rozhodnutí, město začalo připravit podklady pro získání 
stavebního povolení. Prodloužení vodácké trasy přinese do města nové podnikatelské i 
zábavní příležitosti do centra města. 

o Město blokuje (a případně i daruje) pozemky pro stavbu Koncertního a kongresového centra 
Antonína Dvořáka neboli „Rejnoka“, jehož autorem je architekt Jan Kaplický. Rovněž začalo 
v areálu bývalých čtyřdvorských kasáren, kde má Rejnok stát, budovat potřebnou 
infrastrukturu včetně dopravního napojení. (Za samotným projektem Rejnoka však nestojí 
město, ale Jihočeské sdružení přátel hudby). 

o Podpora projektu využívajícího polohy Českých Budějovic jako města uprostřed přírody - 
České Budějovice - město outdoorových zážitků. 

o Významnou sportovní, kulturní, společenskou i turistickou akcí vzhledem k počtu účastníků 
se stal Budějovický půlmaraton, který se běžel již podruhé opět v červnu a stal se novou 
tradicí města, jež ho také finančně i organizačně podporuje. Půlmaraton obdržel od 
Mezinárodní asociace atletických federací stříbrnou známku kvality, kterou drží jen několik 
desítek běhů po celém světě. Třetí ročník masového běhu s více disciplínami včetně 
rodinných se bude konat 7. června 2014. 

o Před spuštěním je nový volnočasový portál InBudejovice.cz, který v sobě zahrnuje stávající 
kulturní přehled i turistický portál. Jeho cílem je nabídnout obyvatelům i návštěvníkům 
města plnohodnotné informace o akcích, které ve městě probíhají, a také nabídnout přehled 
ubytovacích a stravovacích kapacit a dalších služeb v cestovním ruchu. Zpracovatelem a 
provozovatelem portálu na další 4 roky je firma World Media Partners. V současnosti se 
dolaďuje grafická stránka a naplňuje se databáze. 



 

   26 

 
2012 
o Tento požadavek může být splněn pouze v případě, že bude turistům co 

nabídnout tak, aby měli zájem se v Českých Budějovicích střednědobě ubytovat. Díky 
dotačnímu programu na podporu cestovního ruchu se výrazně rozšířila atraktivita města 
v hlavní turistické sezóně a také v adventním období. Adventní trhy již dokáží konkurovat 
trhům např. z partnerských měst a stávají se zajímavým produktem pro návštěvníky z jižních 
Čech a pohraničí.  

o Město podpořilo letní půjčovnu lodí na Vltavě a provoz přívozu v Českém Vrbném. 
2011 
o V červnu 2011 zprovozněna nová atraktivita – lodní provoz v úseku České Budějovice-

Hluboká. Na lodích se svezlo téměř 14 tisíc lidí. 
- Vytvoření programových a organizačních podmínek pro realizaci projektu kreativních průmyslů; 

2013 
o Zpracována Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích, která byla v říjnu projednána 

s veřejností. Strategie se skládá z Analytické a Návrhové části a rovněž Akčního plánu pro 
roky 2013-2014; další akční plány budou zpracovávány v jednoletém cyklu. Další informace 
o strategii kultury naleznete na www.rozvojkultury-cb.cz. V roce 2014 bude proveden 
oponentní posudek a dopracování dokumentu do finální podoby. 

o Galerie současného umění se definitivně etablovala nejen jako výstavní prostor, ale jako 
součást veřejného diskursu o podobě a budoucnosti celého města jako životního prostoru. 

o Základním předpokladem pro rozvoj kreativních průmyslů a dalších kulturních aktivit je 
otevřenost města i magistrátu vůči novým podnětům a podpora aktivit, jež rozvíjejí kulturní 
dění ve městě, jež radnice ze své podstaty nemůže sama zajistit. Díky různým akcím, které 
město podporuje, zejména díky dotačním programům, se stávají Budějovice městem, které 
začíná mít známku města přátelského vůči kreativnímu prostředí. Z nejvýznamnějších akcí je 
to např. Krajinské korzo či průvodce Use it, nebo činnost v Domě umění a sdružení 
CBarchitektura. 

2012 
o Pokračování prací na přípravě Strategie rozvoje kultury, podrobnosti zde. 
o Město začíná nabízet zajímavou programovou škálu naplňující nejen objekty, ale i venkovní 

prostory. Díky projektu Budějovice kulturní se výrazně aktivizovala alternativní scéna a 
zahájil se užší dialog mezi městem a různými zájmovými skupinami, které nejsou zaměřené 
pouze na umění, ale obecně na kvalitu života ve městě. Pokud se podaří tento dialog udržet 
a vážně se zabývat náměty, které z něj vznikají, najdou si České Budějovice platformu 
otevřeného, mladého města, které bude zajímavé pro kreativně myslící lidi. Tomuto záměru 
může pomoci rekonstrukce DK Slavie jako spolkového domu.  

o Podobnou roli by mohl hrát Dům umění na náměstí, kde je již nyní velmi aktivní podhoubí 
v galerii, jejíž program významně doplňují hojně navštěvované besedy, ale i v Pansofii jako 
místě pro setkávání pro zcela jinou zájmovou skupinu. 

2011 
o Spolupráce se sdruženími Kulturní most a Budějovice kulturní, účast na konferenci o 

kulturních průmyslech, workshop na téma kulturní identita města, příprava strategického 
plánu rozvoje kultury, vždy s maximálním zapojením veřejnosti. 

o Zpracován Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v 
Českých Budějovicích. 

- Podpora podnikatelů mimo jiné založením destinačního managementu cestovního ruchu; 
2013 
o Pravidelnou komunikací se zástupci Hluboké nad Vltavou a Týna nad Vltavou se více 

přibližuje forma uchopení Vltavy jako fenoménu cestovního ruchu. Komunikace probíhá ve 
snaze vytvořit jednotný marketingový produkt, který bude nabízen turistům. 

2012 
o Byla snaha vytvořit odbornou pracovní skupinu na založení destinačního managementu ve 

složení Jihočeská hospodářská komora, Asociace hoteliérů a restauratérů, Jihočeský kraj, 
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Jihočeská centrála cestovního ruchu, Budějovický Budvar, Koh-i-noor 
Hardtmuth, hotel Zvon a hotel Budweis. Ze dvou setkání nevyplynul žádný 
požadavek, každý si řeší pouze svůj problém a jednotliví účastníci nejeví 
zájem o společný postup. Z toho vyplývá, že založení destinačního managementu v Českých 
Budějovicích se jeví alespoň pro tuto chvíli jako nereálné.  

o Město alespoň ze svého grantového programu i mimo něj podporuje akce, které jsou 
turisticky zajímavé a zvyšují propagaci města. 

2011 
o Přípravou destinačního managementu se zabývá nově zřízená komise rady města pro 

cestovní ruch. 
- NAD RÁMEC KOALIČNÍHO PROGRAMU: 

2013 
o Město vydalo bezbariérový atlas pro handicapované a hůře mobilní občany i návštěvníky 

města. 
2012 
o Agentura CzechTourism v létě provedla anonymní hodnocení kvality služeb poskytovaných 

českými turistickými informačními centry. TIC českobudějovické radnice obstálo na 
výbornou, když obdrželo maximum možných bodů. Kromě běžných turistických informací TIC 
nabízí předprodej vstupenek v rámci CB systému a předprodej jízdenek MHD. TIC aktivně 
spolupracuje na tvorbě volnočasového portálu. 

 
 

Bezpečnost občanů a městská policie: 
- Návrat k obvodním hlídkám MP, vybrané lokality dostanou „svého“ strážníka; 

2013 
o Od září začali na Máji působit dva asistenti prevence kriminality na náklady ministerstva 

vnitra; hlavním předpokladem pro jejich činnost je důkladná místní znalost a schopnost 
předcházet problémům a konfliktům. Asistenti mají zázemí společně s městskou policií a 
sociálními pracovníky přímo v ulici V. Volfa. Jejich činnost se zaměřuje především na 
předcházení možných konfliktů v terénu, docházení do rodin, školních zařízení a 
upozorňování na možná rizika či přestupky, které řeší společně se strážníky a sociálními 
pracovníky. 

o Počet asistentů prevence kriminality byl posléze na náklady města rozšířen o tři 
prostřednictvím výběrového řízení, jež proběhlo v prosinci 2013. Noví asistenti začali 
pracovat 10. ledna 2014. Mezi celkem pěti asistenty jsou příslušníci romské i české 
národnosti a rovněž jedna žena. Hlavními kvalifikačními předpoklady byla místní znalost, 
silná motivace a osobní nasazení a schopnost komunikace.  

2012 
o Obvody fungují, stálým přidělením strážníků do obvodů dále prohlubována jejich místní 

znalost. 
o O letních prázdninách posíleny hlídky na sídlišti Máj; prováděna též kontrola zajištění 

vchodových dveří u bytových domů, aby do nich neměli přístup nepovolaní. 
2011 
o Obnoveny obvody zavedené již v roce 2007, ale zrušené v roce 2010.  
o Rozšířeno zázemí MP o objekt na Lannově třídě. 

- Ve spolupráci se seniory (v rozsahu platné legislativy) dohled strážníků na přechodech pro chodce 
v době začátku školního vyučování; 

2013 
o První zapojení dobrovolníků na přechodech od dubna 2013. Na přechody dohlíží 19 

dobrovolníků. 
2012 
o Zapojení seniorů do hlídání přechodů právně problematické; městská policie na přechody 

dohlíží pravidelně. 
2011 
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o Zatím vybrané frekventované přechody hlídají pouze strážníci. 
- Městská policie jako organizátor preventivních programů pro děti, mládež a 

seniory; 
2013 
o Letos se městská policie nově zapojila např. do preventivního projektu Chraňte sebe i své 

blízké, přehled ostatních preventivních projektů na jejích webových stránkách. 
2012 
o V rámci projektu Prevence kriminality nechalo město vypracovat brožurku Senioři, nedejte 

se!, která upozorňuje starší občany na různá nebezpečí a rizika, jak se jich vyvarovat a kam 
se obrátit o pomoc či radu. 

o V rámci svých preventivních aktivit pořádala městská policie i v roce 2012 preventivní 
besedy především na základních, ale i mateřských školách a také v domovech pro seniory, 
nebo např. ve spolupráci s TJ Orel. 

2011 
o Plněno průběžně v rámci samostatných preventivních aktivit městské policie. 

- Další rozšíření kamerového systému tak, aby nenarušoval právo občanů na soukromí; 
2013 
o Kamerový systém nebyl rozšiřován, město dotaci z programu prevence kriminality 

ministerstva vnitra použilo na zřízení služby asistentů prevence kriminality, kteří působí na 
sídlišti Máj. Informace o kamerovém systému včetně mapky s rozmístěním kamer lze nalézt 
na webových stránkách městské policie. 

2012 
o V prosinci 2012 rozšíření o dvě kamery - na Lannově třídě u vlakového nádraží a v oblasti 

ubytovny pro sociálně slabé na Okružní. Celkem byly k tomuto datu v systému zapojeny 32 
kamery (v prvním roce svého provozu 2007 zahrnoval systém 23 kamery) 

2011 
o Nová kamera na Palackého náměstí, druhá na objektu IGY.  

- Novelizace stávající vyhlášky – snížení počtu heren na území města; 
2013 

o Splněno. V plné platnosti je zákaz provozování hazardu na území města. Výherní hrací přístroje 
(VHP, klasické „hrací automaty“) jsou v pravomoci města, nicméně řízení na videoloterijní 
terminály (VLT) vede ministerstvo financí, které se však k tomu staví liknavě a provozovatelé 
proti jeho rozhodnutí podávají rozklady, čímž se jejich definitivní vymizení z území města 
protahuje. 
2012 
o Rok 2012 byl přechodným období, kdy v provozu zůstávaly výherní hrací přístroje (VHP) s již 

vydaným povolením (s max. platností do konce roku 2012). Od 2013 již není možné žádné 
VHP v Českých Budějovicích provozovat. Videoloterijní terminály lze provozovat do roku 
2014. 

2011 
o Počet heren v červnu 2011 vyhláškou snížen ze 106 na 63. V prosinci 2011 hazard zakázán 

úplně, výherní hrací přístroje zmizí do konce roku 2012, videoloterijní terminály do roku 
2014. 

- NAD RÁMEC KOALIČNÍHO PROGRAMU: 
2013 
o V září zastupitelstvo novelizovalo tržní řád, který na území města zakazuje pochůzkový a 

podomní prodej, který často slouží jako záminka ke klamání nebo přímo okrádání seniorů. 

 
 
Granty: 

- Zprůhlednění grantového systému oddělením grantového a příspěvkového systému; granty 
cíleně zaměřené na požadované tematické okruhy dle potřeb města; 

2013 
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o Městský dotační systém byl občanským sdružením Oživení vyhodnocen jako 
nejlepší mezi statutárními městy a vybrán jako příklad dobré praxe pro 
zpracování vzorových pravidel, jež budou moci převzít i ostatní města a 
obce. 

o V průběhu roku byl připravován software, který umožní podávat žádosti o dotace 
elektronicky, což ulehčí práci žadatelům i pracovníkům magistrátu a ještě zlepší jejich 
vyhodnocování. V elektronickém režimu bude fungovat přidělování dotací na rok 2014.  

2012 
o Splněno, zejména u dotačních titulů na kulturu a cestovní ruch. 
o Změna dotačního kalendáře, v některých oblastech byly zohledněny potřeby žadatelů a 

dotace rada města vypsala již v listopadu, aby mohly být čerpány co nejdříve v roce 2013. 
o Finanční posílení některých oblastí pro rok 2013 díky státní dotaci z hazardu a loterií – 

kultura na 5 ze 4 mil. Kč, sport na 15,8 z 6,9 mil., volnočasové aktivity na 3,2 z 1,2 mil., péče 
o děti do 6 let věku na 1 z 0,5 mil. a sociální oblasti na 6,5 z 5,5 mil. Kč. Celkem dotační 
systém města rozšířen z 21,9 mil. Kč v roce 2012 na 35,3 mil. Kč rozdělovaných pro rok 2013. 

2011 
o Přijata nová směrnice, která zjednodušuje administrativu pro žadatele. 

- Hledání nových tematických okruhů; 
2013 
o Město na rok 2014 vyhlásilo (nad rámec v roce 2011 zavedeného dotačního programu na 

podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku s alokovanou částkou 0,5 mil. Kč) finanční 
podporu dětí navštěvujících soukromá předškolní zařízení, a to částkou 12 tis. Kč na rok a 
dítě. Podporu obdrží přímo předškolní nařízení, která ovšem nesmí zvyšovat školné - peníze 
od města tak pomohou především rodičům. Pro rok 2014 je alokováno celkem 2,4 mil. Kč. 

o V sociální oblasti byl pro rok 2014 dotační program rozšířen o opatření Příspěvek na činnost 
organizací poskytujícím sociální služby nebo služby doprovodné v lokalitě sídliště Máj 
s alokovanou částkou 850 tis. Kč. 

2012 
o Dotační program na podporu volnočasových aktivit pro rok 2013 byl rozšířen o opatření na 

podporu putovních, příměstských a jiných táborů.  
o Dotační program na podporu sportu byl rozšířen o dvě nová opatření Příspěvek na podporu 

mládežnických preferovaných klubů a Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických 
sportovních klubů.  

o Sportovní komise dostala za úkol zpracovat novou koncepci podpory sportu z rozpočtu 
města, a to včetně profesionálního.  

o Dotační program v oblasti kultury byl pro rok 2013 rozšířen o opatření Galerijní noc 2013. 
2011 
o Nově v dotačním systému zavedeno nová oblast podpory týkající se vyžití dětí do 6 let – 

podpora předškolních aktivit dětí, tzv. miniškolek, podnikových školek atd. V rozpočtu 2012 
alokována částka 500 tisíc korun.  

o Nové dotační opatření na podporu terénní hospicové péče, v roce 2012 podpořeno 500 tisíci 
korunami. 

o V oblasti kultury zavedeno nové opatření zacílené přímo na posílení nabídky festivalu Léto 
ve městě. 




