
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Složení zastupitelstva města 
 

Žádám Vás jako představitele města/obce o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě 

knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR jako dokument naší doby. Více na www.encyklopediecr.eu. Proto Vás ve smys-

lu § 4 písmena b) žádám o popis složení zastupitelstva města /obce podle politického zaměření. 

 

 K citovanému dotazu sděluje povinný subjekt následující. 

 

Dne 02.10.2013 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění ohledně 

složení zastupitelstva obce, resp. statutárního města České Budějovice. K výše zmíněnému dotazu, je třeba uvést, že ta-

to informace je volně dostupná na oficiálních stránkách statutárního města České Budějovice www.c-budejovice.cz a to 

v sekci Město =) volené orgány =) zastupitelstvo města =) členové zastupitelstva. 

 

Jméno   

Mgr. Karel BENEŠ (HOPB, bez polit. přísluš.) 

předseda památkové komise rady města 
 

 

Mgr. Zdeněk BEZECNÝ, Ph.D. (TOP 09) 

člen kulturní komise rady města 
 

 

JUDr. Ing. Tomáš BOUZEK (TOP 09) 

radní 
 

 

Milan BRABEC (HOPB) 

člen dopravní komise rady města 
 

 
Ing. Vladimír BRŮHA (ODS) 

člen finančního výboru zastupitelstva města 
 

 

Ing. Kamil CALTA (TOP 09) 

náměstek primátora pro investice a správu veřejných 

statků 

 

 

Bc. Slavoj DOLEJŠ (TOP 09) 

předseda bytové komise rady města 
 

 

Václav FÁL (HOPB) 

člen kontrolního výboru zastupitelstva města 
 

 

Mgr. Jiří FILIP (ČSSD) 

člen sportovní komise rady města 
 

 

Mgr. Ondřej FLAŠKA (ČSSD) 

člen kontrolního výboru zastupitelstva města 
 

 

Bc. Michael GYEPES (HOPB)  

 

Eva HAJEROVÁ (ČSSD ) 

uvolněná radní 
 

 

http://www.encyklopediecr.eu/
http://www.c-budejovice.cz/
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Jan HRDÝ (KSČM) 

člen sportovní komise rady města 
 

 

František JELEN (ODS)  
 

Ing. Miroslav JOCH (ČSSD) 

1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města 
 

 
Ing. Bc. Břetislav KÁBELE (ODS) 

člen školské komise rady města 
 

 

Lea KLOKOČKOVÁ (KSČM) 

členka sociální komise rady města 
 

 

Petr KOCAR (ODS )  
 

Mgr. Stanislav KŘÍDA (KSČM) 

člen finančního výboru zastupitelstva města 
 

 

MUDr. Martin KUBA (ODS)  
 

Mgr. Barbora LIŠKOVÁ (Bez politické příslušnosti)   

Ing. Jaroslav MACH (ČSSD) 

radní, člen finančního výboru zastupitelstva města 
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Mgr. Jana MENZELOVÁ (ODS) 

členka kontrolního výboru zastupitelstva města  

Ing. Ivo MORAVEC (HOPB) 

radní 

 

Mgr. Ivan NADBEREŽNÝ (KSČM) 

předseda kontrolního výboru zastupitelstva města  

Jan PIKOUS (KSČM) 
 

Mgr. Petr PODHOLA (ČSSD) 

náměstek primátora pro školství a sociální věci 

 

Ing. Ivana POPELOVÁ (HOPB) 

náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní 

plánování 
 

Ing. Miloslav PROCHÁZKA, CSc. (ČSSD) 

člen komise rady města pro cestovní ruch 

 

Mgr. Blanka PROCHÁZKOVÁ (ČSSD) 

 

JUDr. Josef PRŮCHA (ČSSD) 

radní 

 

Ing. Veronika PŘIBYLOVÁ (HOPB) 

 
Ing. Stanislav RATAJ (bez polit. přísluš.) 

člen finančního výboru zastupitelstva města, člen do-

pravní komise rady města 

 

Ing. Ivan RYBNÍČEK (ODS) 
 

Ing. Josef SCHOŘ (HOPB, bez polit. přísluš.) 

 

Ing. Mgr. David SLÁMA (HOPB) 

člen kontrolního výboru zastupitelstva města 

 

Jaroslava SÝKOROVÁ (ČSSD) 

členka památkové komise rady města 

 

Ing. Petra ŠEBESTÍKOVÁ (TOP 09) 

předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města 
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Mgr. Jiří ŠESTÁK (HOPB) 

radní 

 

Mgr. Jaroslava ŠPORCLOVÁ (HOPB) 

členka kulturní komise rady města 

 

Ing. Ivan TEKEL (KSČM, bez polit. přísluš.) 

člen dopravní komise rady města  

Mgr. Juraj THOMA (HOPB) 

primátor města 

 

Ing. Jan TŮMA (HOPB) 

člen komise rady města pro životní prostředí 

 

prof. RNDr. František VÁCHA, Ph.D. (HOPB, bez po-

lit. přísluš.) 

 

RNDr. Jan ZAHRADNÍK (ODS) 
 

 


