
 
Magistrát města České Budějovice 

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

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Magistrát města České Budějovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se programových 

dokumentů statutárního města České Budějovice.  

 

 

 

 

 

 

 

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje, že statutární město České Budějovice jako krajské město 

Jihočeského kraje, patří mezi obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. typu). Ke dni 11. 4. 2016 mělo 

91.499 obyvatel. 

 

K otázce programových dokumentů povinný subjekt uvádí, že všeobecným programovým dokumentem pro 

statutární město České Budějovice je tzv. IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území). Uvedený dokument 

projednalo a schválilo zastupitelstvu města dne 12. 11. 2015. V současné době probíhá schvalovací proces 

na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj, dále bude následovat připomínkové řízení ze strany dalších 

ministerstev. Po zapracování připomínek zpracovatelem bude strategie předkládána ve finální podobě 

zastupitelstvu města, kdy předpokládaným termínem je červen 2016. Struktura dokumentu a geneze jeho 

tvorby, včetně organizačního zajištění, je uveřejněna na webových stránkách města:  
 

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/nastenka-iprm/stranky/uvod.aspx.  
 

Informace týkající se obsahové analýzy Integrovaného plánu rozvoje území nejsou poskytovány (viz 

rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které je zasíláno společně s touto odpovědí). 
 

Kromě všeobecného programového dokumentu má město zpracovány rovněž specifické programové 
dokumenty zaměřené na určité konkrétní oblasti. Mezi tyto dokumenty patří: 
 
Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-2018  
 
- oblast zaměření - sociální služby 
- schváleno zastupitelstvem města dne 14. 3. 2013 
- dokument je dostupný v tištěné i elektronické podobě na webových stránkách města:   
 
http://rpss.c-budejovice.cz/cz/dokumenty/stranky/rozvojovy-plan-socialnich-sluzeb-ceske-budejovice.aspx 

 

Zde jsou rovněž umístěny jednoleté Akční plány, které z výše uvedeného dokumentu vycházejí.  

Aktualizace programu regenerace MPR České Budějovice 2016-2020 

 

- oblast zaměření - památková péče 

- schváleno zastupitelstvem města dne 12. 11. 2015 

- dostupné v tištěné podobě 

 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města České Budějovice 

 

- oblast zaměření - životní prostředí 

- dokument nebyl schválen zastupitelstvem města, byl pouze vzat na vědomí radou města 

- dokument je dostupný v tištěné podobě 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/nastenka-iprm/stranky/uvod.aspx
http://rpss.c-budejovice.cz/cz/dokumenty/stranky/rozvojovy-plan-socialnich-sluzeb-ceske-budejovice.aspx


 
Magistrát města České Budějovice 

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

Plán odpadového hospodářství obce Statutární město České Budějovice 

 

- oblast zaměření - odpadové hospodářství 

- schváleno zastupitelstvem města dne 21. 6. 2012 

- dokument je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách města:   
 
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/odbory/osvs/Documents/POH_CB_aktualizace_2011_2015.pdf 

 

Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice 

 

- oblast zaměření - energetické zásobování města 

- schváleno zastupitelstvem města dne 18. 12. 2003 

- dokument je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách města: 

 

http://www.c-budejovice.cz/SiteCollectionDocuments/Závěrečnázpráva-2205.pdf 

 

Plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (Cyklogenerel) 

 

- oblast zaměření - doprava 

- dokument prozatím nebyl schválen zastupitelstvem města, byl schválen radou města 

- dokument je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách města: 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/cyklobudejovice/stranky/cyklogenerel-

pro-ceske-budejovice.aspx 

 

Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy 

 

- oblast zaměření - doprava 

- dokument prozatím nebyl schválen zastupitelstvem města, byl schválen radou města 

- dokument je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách města: 

 
http://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/ipod/Documents/IPOD-Shrnuti-projektu.pdf 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/odbory/osvs/Documents/POH_CB_aktualizace_2011_2015.pdf
http://www.c-budejovice.cz/SiteCollectionDocuments/Závěrečnázpráva-2205.pdf
http://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/cyklobudejovice/stranky/cyklogenerel-pro-ceske-budejovice.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/cyklobudejovice/stranky/cyklogenerel-pro-ceske-budejovice.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/ipod/Documents/IPOD-Shrnuti-projektu.pdf

