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  Nové změny územního plánu

Je pravda, že 
v současnosti 
jsou hlavními 
uživateli spíše 
mladší věkové 
skupiny, nic-
méně aplikace 
dzone je sku-
tečně velmi 
nenáročná na používání. pro všech-
ny, kteří si nejsou jisti stažením apli-
kace do mobilu nebo postupem při 
objednání jízdenky nebo parkovací-
ho lístku, je na webových stránkách  
www.cb-mobil.cz připraven po-
drobný návod. požádat o radu lze 
také na telefonu 221 445 665 nebo 
na e-mailu helpdesk@dzone.cz.  
v současnosti připravujeme spolu-
práci s obchody s mobilními telefo-
ny, které budou zájemcům pomáhat 
s instalací aplikace dzone.

Integrovaný plán organizace 
dopravy, který zastupitelstvo při-
jalo 25. března, je nyní k dispozi-
ci i občanům, a to na městských 
webových stránkách www.c-bu-
dejovice.cz (v zelené sekci byd-
lení, doprava, Životní prostředí). 
naleznete zde nejenom samotný 
dokument, ale již i konkrétní ná-
vrhy řešení problematických míst. 
stránky budou nadále aktualizová-
ny, jak se budou jednotlivá řešení 
připravovat nebo naplňovat.

„Integrovaný plán organizace 
dopravy a zejména návrhy mož-
ných opatření pro zlepšení vnitřní 
dopravní prostupnosti města jsme 
již představili odborníkům. Považo-
vali jsme však za nutné nabídnout 
všem občanům města možnost 
seznámit se aspoň v základních 
obrysech se smyslem projektu a 

s návrhy krátkodobých i výhledo-
vých řešení,“ uvedla náměstkyně 
primátora Ivana popelová

na webových stránkách je proto 
větší pozornost věnovaná zejména 
návrhům úprav, které by zvýšily 
plynulost dopravy na pozemních 
komunikacích i bezpečnost chod-
ců v prostoru před nádražím, po-
dél Žižkovy třídy i ulice na sadech. 
město již začalo v souladu s plá-
nem pracovat na těchto konkrét-
ních projektech.

opatření navržená v plánu jsou 
rozvržena do několika časových 
horizontů až do roku 2030. cíl plá-
nu je jednoznačný – zlepšit průjezd-
nost města. „Zároveň klade důraz 
na nutnost preference veřejných a 
ekologicky šetrných forem dopra-
vy před individuální automobilovou 
dopravou,“ doplnila popelová.

Dopravní plán na webu

chodci a cyklisté dostanou no-
vou lávku místo již zrezivělé, která 
vede podél litvínovického mostu 
přes vltavu u bývalé sodovkárny. 
stavební úpravy a manipulace s tě-
lesem lávky si však žádají dopravní 
omezení na mostu, jež však město s 
ohledem na jeho vytíženost naplá-
novalo pouze na víkendy. 

doprava je na litvínovickém 
mostu od dubna až do léta některé 
víkendy mimo špičku stažena pouze 
do dvou pruhů ze čtyř, v sobotu 26. 
června bude doprava zúžena jen na 
jeden pruh a řízena kyvadlově.

„Technologicky se jedná o velice 
náročnou akci. Víkendové omeze-
ní v dopravě bude ukončeno vždy 

Starou lávku vedle Litvínovického 
mostu vystřídá nová a moderní

v neděli před dopravní špičkou,“ 
upozornil náměstek primátora pro 
investice František Jelen. uzavírky 
nejsou naplánovány na každý ví-
kend. ty nejbližší se například týkají 
pouze víkendů 15. až 16. a 22. až 
23. května. poslední uzavírka čeká 
řidiče o víkendu 17. a 18. července. 
konkrétní termíny najdete v samo-
statném informačním boxu. 

podobně organizačně i technic-
ky náročné sejmutí a opětovnou 
instalaci lávky zažily budějovice v 
roce 2004 – tehdy se opravovala 
nedaleká lávka u kauflandu.

výměny lávky vedle litvínovické-
ho mostu je nutná kvůli její rzí naru-
šené konstrukci. „Nosná konstrukce 

stávající lávky je ve velmi špatném 
stavu. Koroze ocelových částí silně 
narušila nejen její technický stav, 
ale podepsala se i na bezpečnost-
ním krytí zavěšených inženýrských 
sítí pod mostovkou, což by mohlo 
být nebezpečné,“ dodává náměstek 
František Jelen. 

městu se na novou lávku, která 

obyvatelé čes-
kých budějovic již 
rok využívají pro-
jekt město v mobi-
lu, který doplňuje 
standardní postupy 
placení parkovného 
a jízdného platbou 
elektronickou pe-
něženku dzone z mobilního telefonu. 
Jak úspěšnost projektu hodnotí ná-
městkyně primátora Ivana popelová?
Jak jste s fungováním této do-
plňkové služby spokojeni?
město v mobilu je pilotní projekt, 
který je díky využití elektronické pe-
něženky v mobilním telefonu pro pla-
cení jízdného a parkovného unikátní 
v celé republice. Únorové průběžné 
hodnocení ukázalo, že do projektu 
se zapojují desítky zájemců měsíč-
ně. rada města na základě výsledků 

Město v mobilu bude pokračovat
rozhodla pokračovat v projektu dále 
s tím, že se nyní více zaměříme na 
propagaci a také na rozšíření služeb, 
které bude možné uhradit platbou  
z elektronické peněženky. 
Jaké výhody má pro uživatele 
placení mobilním telefonem?
hlavní výhodou je pohotový a poho-
dlný způsob placení jízdného a par-
kovného. po stažení aplikace dzone 
do mobilního telefonu lze zakoupit 
platnou jízdenku nebo parkovací lís-
tek odkudkoliv. například v případě 
placení parkovného to znamená, 
že nejenže nemusíte hledat drobné 
mince a čekat na parkovací lístek u 
automatu, ale také můžete parkovné 
kdykoliv prodloužit, třeba z obcho-
du, z úřadu nebo od lékaře, kde se 
nečekaně zdržíte. 
Není aplikace DZone příliš složi-
tá? Zvládnou ji využívat všichni?

Primátor Juraj Thoma pogratuloval sólistovi baletu Jihočeského 
divadla Zdeňku Mládkovi (vlevo, napravo sedí choreograf Attila 
Egerházi), který obdržel Cenu Thálie za rok 2009. Pro Jihočeské 
divadlo, kde Mládek působí od roku 2001, je to historicky první 
Cena Thálie.                                                     Foto Petr Zikmund (dokončení na str. 2)

bude napojena na cyklostezky na 
levém i pravém břehu řeky, poda-
řilo získat dotaci ze státního fon-
du dopravní infrastruktury, který  
o podporu takových staveb slouží-
cích hlavně chodcům a cyklistům 
pravidelně žádá. dotace pokryje 
11,5 milionu z celkových 20 milionů 
korun nákladů. 

V sobotu 17. dubna se České Budějovice již tradičně připojily  
k Mezinárodnímu dni památek, kdy jsou otevřené památkové ob-
jekty, které běžně přístupné nebývají. Mezi ně letos poprvé pa-
třila vodárenská věž na Střeleckém ostrově, kterou si prohlédlo 
600 lidí (na snímku návštěvník Jan Fošum).     Foto Petr Zikmund

Město v le-
tošním roce 
opraví na dva-
cet ulic, do 
nichž investuje 
téměř čtyři sta 
milionů korun. 
Dosud nikdy 
nebyly investi-
ce do městské infrastruktury 
tak masivní. Tato velká čísla 
na jednu stranu budí radost, 
na druhou obavy. Mimořádné 
investice s sebou nesou také 
mimořádnou zátěž pro město 
i jeho obyvatele, hlavně v ob-
lasti dopravy. 

S postupujícím jarem a blí-
žícím se létem přibylo v našich 
ulicích zákazů vjezdu, zábran, 
objížděk a výkopů. A přibývat 
jich ještě bude. Nic, z čeho by 
mohl být obyvatel tohoto měs-
ta nadšený. Jednotlivé stavby 
a objížďky se však snažíme 
vždy plánovat tak, aby půso-
bily pokud možno co nejmenší 
komplikace, ale bez nějakých 
omezení to nejde nikdy. 

Prosím proto všechny Bu-
dějčáky o shovívavost. A také 
o pohled z druhé strany, z té 
lepší. 

Neboť za rušivými a obtě-
žujícími výkopy a uzavírkami 
se skrývá krásnější město  
s pěknými a upravenými ulice-
mi, pod jejichž povrchem se 
nacházejí nové technické sítě, 
které nebude nutné dlouhá 
léta opravovat (a tudíž do ulic 
znovu kopat).

Krátké nepohodlí bohatě 
vynahradí dlouhý čas poté, 
kdy budeme moci opravených 
ulic užívat. A nejen užívat, ale 
také se těšit jejich úpravností.

Juraj Thoma, primátor

do městského zastupitelstva 
přibyl nový zastupitel. dosavadní 
zastupitelka eva hlavová Gazdo-
vá (ksčm) totiž rezignovala k 31. 
březnu na svůj mandát ze zdra-
votních důvodů a vystřídal ji ná-
hradník Jan hrdý (ksčm). komu-
nistická strana čech a moravy má  
v pětačtyřicetičlenném zastupitel-
stvu šest zástupců.

Nový zastupitel

Cena města čeká návrhy
až do 31. května mohou občané podávat kanceláři primátora návrhy 

na udělení ceny města za mimořádný počin v minulém roce. cenu udě-
luje zastupitelstvo města na doporučení radních, kteří mimo jiné vycházejí  
z návrhů občanů. nositel ceny obdrží odměnu 25 tisíc korun.

Víkendová omezení na Litvínovickém mostu
sobota 15. 5. 2010 od 8:00 h – neděle 16. 5. 2010 do 15:00 h
sobota 22. 5. 2010 od 8:00 h – neděle 23. 5. 2010 do 15:00 h
sobota 26. 6. 2010 od 8:00 h do 18:00 h (uzavřeny 3 pruhy)
sobota 26. 6. 2010 od 18:00 h – neděle 27. 6. 2010 do 15:00 h
sobota 3. 7. 2010 od 8:00 h – neděle 4. 7. 2010 do 15:00 h
sobota 17. 7. 2010 od 8:00 h – neděle 18. 7. 2010 do 15:00 h

Dobrá zpráva
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Město v mobilu bude pokračovat

m ě s t o  a  v o d a

Říkala jste, že projekt Město v 
mobilu je v České republice uni-
kátem. Čím je to dáno? 
české budějovice přišly s využitím 
elektronické peněženky v mobilu 
jako první. pomocí aplikace dzone 
nabijete peněženku kreditem a ten 
pak využíváte pro objednání jízde-
nek a parkovacích lístků. dnes takto 
lze pomocí této elektronické peně-

ženky platit také v praze a v liberci. 
většinou v českých městech ale tyto 
systémy začínaly na jiném principu – 
např. na karetním systému. 
Myslíte tím třeba v současnosti 
kontroverzní pražský Opencard?  
ano, karetní systémy se používají 
např. v praze a v plzni. takové řeše-
ní je ale velmi nákladné, pořizovací 
náklady pro karetní systémy šplhají 
do stovek miliónů. a ani nejsou pro 

uživatele příliš komfortní. navíc se 
začíná ukazovat, že s vývojem tech-
nologií začíná být karetní systém po-
někud zastaralý. chtěli jsme se také 
vyhnout nutnosti mít u sebe neustále 
další „kartičku“. peněženku v mobilu 
mají uživatelé vždy při sobě.
Více o projektu Město v mobilu a in-
formace, jak placení mobilem využí-
vat, najdete na webových stránkách 
www.cb-mobil.cz.

(dokončení ze str. 1)

vltavská vodní cesta v úse-
ku české budějovice – hluboká 
nad vltavou je už značena pla-
vebními značkami, regulujícími 
lodní dopravu. 

„Téměř všechny značky, kte-
ré budou postupně lemovat  
a označovat cestu v celé její dél-
ce, už najdete přímo v centru 
města v okolí Dlouhého mostu,“ 
poznamenala náměstkyně pri-
mátora Ivana popelová (ods). 
značení je v gesci státního pod-
niku Ředitelství vodních cest 
české republiky (Řvc čr), kte-
ré splavňování vltavy financuje  
a zajišťuje.

první značku lze nalézt přímo 
pod Jiráskovým jezem, červené 
obdélníkové pole je ve středu po-
délně rozděleno bílým pruhem. 
„Jedná se o zákazovou značku, 
znamenající zákaz proplutí, pod 
Jiráskovým jezem a jejím úkolem 
bude vyznačit konec obratiště. 
Světle modrý čtverec s bílými, 
proti sobě jdoucími šipkami, pak 

dopravní značení vltavské vodní cesty

upozorňuje na místo doporučené 
pro obrat, jedná se o značku infor-
mující lodě, že v daném místě je 
dostatečný bezpečný prostor, jak 
z hlediska plochy, tak z hlediska 
plavební hloubky, vhodný pro otá-
čení lodí. Tato značka vyznačuje 

obratiště pod Jiráskovým jezem,“ 
upřesňuje tiskový mluvčí  Řvc čr 
václav straka. 

na dlouhém mostě jsou umís-
těny dvě stejné značky: červeno-
bílé kosočtverce. ty se používají 
vždy ve dvojici a vymezují prostor, 

kudy mohou lodě plout. vyznače-
ný prostor pro plavbu je mezi bílý-
mi poli, červená pak ukazuje, kudy 
se plout nesmí. 

dlouhý most u lannovy lodě-
nice zdobí ještě jedno dopravní 
značení - značka oznamující, že 
podjezdná výška mostu je omeze-
na. v červeně orámovaném čtver-
ci je na bílém poli šipka směřující 
dolů a číslo, které v metrech uvádí 
maximální možnou výšku plavidla, 
jež může proplout v době při ma-
ximální výšce hladiny vody, kdy je 
ještě plavba povolena.  

konečně žlutý kosočtverec je 
značení, které doporučuje pro-
plouvání v obou směrech. „Pro 
kapitána plavidla to znamená, že 
musí počítat s možností, že proti 
němu pojede loď a v daném místě 
nemusí být dostatek místa na bez-
pečné minutí obou lodí. V takovém 
případě má přednost loď jedoucí  
po proudu. I tuto značku najdeme 
například na Dlouhém mostě,“ vy-
světluje václav straka.

přeškrtnutá kotva v čtverco-
vém červenobílém poli pak zna-
čí zákaz kotvení, vlečení kotev, 
lan a řetězů, v takto označených 
místech nesmí loď stát na kotvě, 
či jakkoliv být ukotvena ke dnu. 
tento zákaz bude platit u přísta-
viště lannova loděnice. světle 
modrý čtverec s bílým „p“ ozna-
čuje povolené stání, tedy vyme-
zuje prostor, kde je možné loď 
vyvázat. takovýto azyl najdou 
plavidla u přístaviště  lannova 
loděnice.

„Vodní cesta v úseku České 
Budějovice - Hluboká nad Vl-
tavou by měla být připravená  
a otevřená pro rekreační lodě 
už v plavební sezóně 2011. Na 
financování výstavby se vý-
znamnou měrou, přesněji 85%, 
podílí prostřednictvím Operač-
ního programu Doprava Evrop-
ský fond pro regionální rozvoj,“ 
doplňuje václav straka, tiskový 
mluvčí Ředitelství vodních cest 
české republiky.

město si z rozhodnutí zastupitelů 
vzalo úvěr ve výši 800 milionů korun, 
které použije především na financo-
vání akcí podpořených dotacemi z 
evropské unie. ta totiž dotace vy-
plácí zpětně, až po dokončení pří-
slušné investice. na splácení úvěru 
město potom použije právě tyto 
proplacené dotace.

Úvěr město potřebuje, aby maxi-
málně využilo příležitosti, kterou mu 
skýtá současné rozpočtové období 
evropské unie (2007-2013) vyznaču-
jící se historicky největším přílivem 
dotací. s pomocí evropských pe-
něz může za poměrně krátkou dobu 
masivně investovat do svého rozvo-
je. podobná příležitost se pravdě-
podobně již nebude opakovat. 

„Z uvedené částky osm set mi-
lionů korun půjde šest set milionů 
právě na předfinancování a spolu-
financování investičních projektů 
města dotovaných z prostředků Ev-
ropské unie nebo případně ze stát-
ního rozpočtu. Zbylé peníze použije 
na dofinancování již dokončených 
investičních akcí,“ přiblížil náměs-

Nový úvěr přinese další
investiční příležitosti

tek primátora pro oblast financí ru-
dolf vodička (kdu-čsl). 

peníze město použije převážně 
na rekonstrukce ulic, ale také na 
regeneraci sídliště máj, opravy škol 
nebo cyklostezky. seznam projek-
tů, na které mohou být peníze z 
úvěru použity, schválili zastupitelé 
už v únoru. celkový objem nákla-
dů na všechny akce v seznamu činí  
641 milion korun, z toho dotace po-
kryjí necelých tři sta milionů.

předlužení města není třeba se 
obávat, neboť v posledních letech 
jeho dluhy klesaly. až do roku 2007, 
kdy zadluženost českých budějovic 
činila necelých 450 milionů korun.
od té doby mírně stoupá, zejména 
v souvislosti z výše zmíněnou nut-
ností předfinancovat investiční akce 
podpořené dotacemi z evropských 
fondů. v loňském roce dosahovala 
zadluženost města přes šest set mi-
lionů korun. se splácením úvěru ne-
bude mít město problém, neboť na 
ně použije právě dotace z evropské 
unie, které má na jednotlivé inves-
tiční akce přislíbené.

v nejbližších měsících město při-
pravuje zahájit další rekonstrukce 
ulic k již probíhajícím. v současnosti 
se opravuje například ulice 28. října, 
na začátku dubna byla též zahájena 
rekonstrukce části neplachovy uli-
ce, na kterou naváže oprava neru-
dovy. do konce června bude hotová 
poslední etapa lannovy třídy.

většina rekonstrukcí ulic je spo-
jena s Integrovaným plánem roz-
voje města a je spolufinancována 
evropskou unií (zejména ulice na 
pražském předměstí). další rekon-
strukce souvisí s přípravou města 
na stavbu Iv. železničního koridoru, 
kterou na území českých budějovic 
zahájí státní podnik správa želez-
niční dopravní cesty pravděpodob-
ně na začátku července. konkrétní 
termíny stanoví až zhotovitel stavby, 
kterého správa železniční dopravní 
cesty vybere na konci dubna. 

Rekonstrukce ulic 
budou letos rekordní

Přehled plánovaných uzavírek a omezení
Lannova III. etapa  ______________________ do 30. 6. 2010
28. října  ______________________________ 5. 3. až 10. 9. 2010
Nerudova (Neplachova - Pražská) ____________ 5. 4. až 30. 7. 2010
Trocnovská (Lašek - Hochtief) ______________ květen až červen 2010
Skuherského (Otakarova - Lipenská)  _________ květen až září 2010
B. Smetany (Jírovcova - Otakarova)  __________ červen až prosinec 2010
Skuherského (Lipenská - Nádražní)___________ červen až prosinec 2010
J. Š. Baara (Lipenská - Nádražní)  ____________ červen až prosinec 2010
Čechova (Mlýnská stoka - Budovcova) _________ červenec až prosinec 2010
Roháče z Dubé  ________________________ červenec až prosinec 2010
Čsl. legií  _____________________________ červenec až prosinec 2010
E. Beneše (Ledenická - A. Kříže)  ____________ červenec až prosinec 2010
Puchmajerova, Vančury __________________ červenec až prosinec 2010

„Město se na projektu nepodílí, 
ale musí se mu přizpůsobit a dob-
ře se na něj připravuje, aby dopady 
této železniční stavby na dopravu ve 
městě byly co nejmenší. Proto také 
již v předstihu začalo jako objízdnou 
trasu budovat první část zanádražní 
komunikace mezi ulicemi Pekáren-
ská-Rudolfovská, za stejným účelem 
opraví Trocnovskou ulici,“ upozornil 
primátor Juraj thoma (ods). 

uzavírky hlavních viaduktů na 
pražské a rudolfovské kvůli stavbě 
koridoru se zatím občané bát ne-
musejí, jsou plánovány až na příští 
rok. do té doby však budou včas 
pro objížďky upraveny viadukty v 
ulicích pekárenská a skuherského. 

v přehledu jsou v závorkách uve-
dené úseky opravovaných ulic. po-
kud nejsou uvedena konkrétní data 
uzavírek a omezení, budou termíny 
ještě zpřesněny podle zhotovitele.

n Podpora hasičů
hasičský záchranný sbor Jiho-

českého kraje dostane od města 
1,3 milionu korun na svou činnost  
v rámci vzájemné spolupráce – 
město využívá činnosti hasičů 
pro své potřeby, protože nezřizuje 
vlastní profesionální jednotku. rad-
ní také přiřknuli dotace jednotlivým 
sborům dobrovolných hasičů, kteří 
působí na území města. sdh české 
budějovice obdrží 25 tis. kč, sdh 
nové hodějovice 40 tis., sdh mla-
dé a sdh nové vráto po 22,5 tis.  
a sdh haklovy dvory 10 tis.
n Dostavba přístavu

radní schválili výsledek veřejné 
zakázky na doplnění infrastruktu-
ry ochranného přístavu v českém 
vrbném, který staví státní pod-
nik Ředitelství vodních cest čr.  
město postaví například novou 
cyklostezku kolem přístavu. 

92,5% nákladů pokryje dotace 
evropské unie. výběrové řízení vy-
hrála společnost hochtief cz, a.s., 

O čem radní také rozhodli
s nejnižší cenou 20 370 190 kč bez 
dph.
n Vybavení CSS Staroměstská

vnitřní vybavení pro právě re-
konstruované centrum sociálních 
služeb staroměstská dodá spo-
lečnost ambra – Group, s.r.o., 
která ve výběrovém řízení vyhláše-
ném radou města uspěla s nejnižší 
nabídkou 3 803 555 kč bez dph.
n Rozšíření IPRM Levý břeh

radní odsouhlasili zapojení no-
vých projektů do Integrovaného 
plánu rozvoje města levý břeh, 
který má za cíl zlepšit životní pod-
mínky, vybavenost a infrastrukturu 
a nastartovat rozvoj části města na 
levém břehu vltavy. 

součástí plánu, který je podpo-
řen dotacemi z evropské unie jsou 
kromě městských projektů i pro-
jekty partnerů. díky zapojení do 
Iprm mají také šanci na podporu 
ze strany evropské unie. 

Iprm nyní rozšířil projekt hoke-

jového centra pouzar společnosti 
pouzarsport, s.r.o., a dále projekt 
chráněné dílny společnosti vende-
co, s.r.o.
n  Putování po historických měs-

tech Čech, Moravy a Slezska
české budějovice se připojí 

k projektu sdružení historických 
sídel čech, moravy a slezska, 
který nese název putování po his-
torických městech čech, moravy  
a slezska. projekt se s podpo-
rou evropské unie uskuteční  
v příštím roce a spočívá přede- 
vším v propagaci historických 
objektů a kulturní nabídky jed-
notlivých měst. 

páteří projektu je 14 měst, kte-
rá získala titul historické město 
roku, ostatní se mohou připojit.  
v Jihočeském kraji má titul tře-
boň, s níž budou české budě-
jovice spolupracovat. pro město 
zapojení do projektu neznamená 
žádné finanční výdaje ani příjmy.

Na oslavu a zpestření Velikonoc uspořádal odbor kultury magistrátu města speciální velikonoční 
představení na náměstí Přemysla Otakara II. Pod názvem Řehtačka ho 1. dubna divákům zahrálo 
pouliční divadlo Kvelb a pojalo ho jako časovou výseč lidových tradic a zvyků přechodu zimy do 
jara (malování vajec, pálení Morany, tradiční písně). Své vystoupení doprovodilo živou muzikou  
a i tentokrát předvedlo mimořádné rekvizity (například dvoumetrové vejce).      Foto Petr Zikmund



n o v I n y  č e s k o b u d ě J o v I c k é  r a d n I c e

vypnutí analogového televizní-
ho vysílání v oblasti českých bu-
dějovic se blíží – je stanoveno na  
30. června, poté bude televizní signál 
možné přijímat jen v digitální podobě. 
v českých budějovicích je ještě 14% 
lidí, kteří nemají přechod na digitální 
vysílání vyřešen – podle průzkumu 
národní koordinační skupiny pro di-
gitální vysílání v čr (nks). týká se 
to především starších lidí nebo lidí  
s nějakým handicapem.

Jim je určena speciální pomoc, 
kterou nks nabízí. od dubna si 
mohou v oblasti českých budějo-
vic objednávat bezplatnou pomoc  
s přechodem na digitální televizní vy-
sílání. Jedná se zejména o asistenci 
při instalaci set-top boxu. službu lze 
objednat až do domu na telefonním 
čísle 723 62 69 44. 

„Z podrobných průzkumů víme, 
že veřejnost je o postupu digitalizace 
dobře informovaná. Nicméně k celé 
řadě komplikací může dojít při výbě-
ru vhodného set-top boxu a také při 
vlastním zapojování či řešení tech-
nických rozvodů a anténních sys-
témů. Mnohým lidem v seniorském 
věku, ale také zdravotně postiženým, 
činí problémy například manipulace 
s dálkovým ovládáním a zapojová-
ním kabelů set-top boxů. Proto jsme 
do informační kampaně pro zdravot-
ně postižené zařadili i tento nadstan-
dardní prvek pomoci,“ poznamenal 
zdeněk duspiva, národní koordiná-
tor pro digitalizaci.

veškeré informace o digitaliza-
ci naleznete na www.digitalne.tv 
nebo na bezplatné telefonní lin-
ce 800 90 60 30.

Ul icemi  města Rudolfovská

   Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.

Úklid ulic potrvá do června
od 19. dubna do 18. června je 

naplánován komplexní jarní úklid 
motoristických komunikací, které 
jsou v majetku města. Jde přede-
vším o odstranění zimních posypů 
a dalších odpadků, které se v prů-
běhu posledních měsíců na ulicích 
nashromáždily. 

zajišťuje ho společnost .a.s.a. 
české budějovice. termín úklidu byl 
stanoven tak, aby bylo jisté, že ho 
nenaruší náhlá změna počasí (na za-
čátku dubna například ještě sněžilo).

Jednotlivé úseky budou označeny 
značkami, pro hladký průběh bude 
úklidové firmě asistovat městská 
policie. v posledních letech se ale 
úklid komunikací řeší bez odtahů ne-
přeparkovaných aut, pokud to není 

nezbytně nutné. „V první fázi zapar-
kovaná auta odtahovat nebudeme,“ 
potvrdil primátor Juraj thoma (ods).

Řidiči by však přesto měli respek-
tovat dopravní značení a umožnit 
přeparkováním vozidla bezproblé-
mové vyčištění ulic našeho města.

nasazeny budou klasicky kartá-
čové a kropicí vozy, ale na hůře pří-
stupných místech proběhne čištění 
ručně. předpokládané náklady na 
úklid jsou tři čtvrtě milionu korun.

za úklid části ulic ve městě zod-
povídá správa a údržbu silnic Ji-
hočeského kraje, neboť se jedná  
o krajské komunikace. Jsou to pře-
devším hlavní průtahy městem a vý-
padovky, jako je například pražská 
nebo lidická.

v poslední třetině března zahá-
jilo město stále probíhající opravy 
výtluků na ulicích způsobených 
letošních zimou. celkové náklady 
na opravu povrchů vozovek se od-
hadují na šest milionů korun. 

„Je jisté, že odstranění násled-
ků letošní dlouhé zimy bude velmi 
drahé a zatím není jisté, jestli  je 
tato částka dostačující. Prioritu 
mají hlavní silniční tahy, na kterých 
jezdí městská hromadná doprava,“ 
poznamenal náměstek primátora 
František Jelen (ods). Jen v první 
fázi do konce března bylo ve měs-

Zima nadělala stovky výtluků
tě opraveno dvě stě výtluků a ná-
klady činily osm set tisíc korun. v 
prvním sledu byly opraveny napří-
klad výtluky v ulicích a. barcala, 
oskara nedbala nebo husova.

výtluky se nyní opravují už  
i o víkendech, aby ulice byly co 
nejdříve v pořádku. „To v prvních 
týdnech po zahájení oprav neby-
lo možné, neboť krátce po zimě 
žádné obalovny mimo pracovní 
dny asfaltové směsi nepřipravova-
ly. Nyní však materiál dodávají už  
i o víkendech,“ vysvětlil primátor 
Juraj thoma (ods).

zastupitelé na svém zasedání  
25. března schválili dvě změny územ-
ního plánu a projednali návrhy na 
pořízení několika dalších. všechny 
schválené změny v podrobnějším 
znění najdete na webových strán-
kách města www.c-budejovice.cz 
v tmavě modré sekci rozvoj města, 
plánování, záložka Územní plán.
n  Změna č. 38 (v Suchém Vrb-

ném)
zastupitelé schválili změnu územ-

ního plánu, která se týká území v 
suchém vrbném podél dobrovod-
ské ulice za točnou mhd (po levé 
straně při směru ven z města). Jejich 
rozhodnutím se mění funkční využití 
zastavěné plochy, která dnes slouží 
pro podnikání. o změnu funkčního 
využití požádaly společnosti ener-
gie – reality, s.r.o., a energie české 
budějovice, s.r.o., které adminis-
trativní objekt využívají a chtějí ho 
rekonstruovat včetně podkroví, což 
dosavadní funkční využití neumož-
ňovalo. Funkční využití se změnilo ze 
zastavitelného území s převažujícím 
charakterem obytným individuálním 

Změny a příprava dalších úprav územního plánu
v předměstí na zastavitelné území  
s charakterem smíšeným kolektivní-
ho bydlení v předměstí.
n Změna č. 39 (kvůli dálnici D3)

cílem této změny je uvést územní 
plán do souladu se zásadami územ-
ního rozvoje Jihočeského kraje a při-
pravovanou dokumentací pro územní 
řízení v souvislosti se stavbou dálnice 
d3 kolem českých budějovic. změ-
na se týká tří velkých nezastavěných 
ploch. první část leží východně od 
průmyslových areálů škoda a v okolí 
panelárny vráto a je tvořena přede-
vším zemědělským půdním fondem. 
druhá část leží v dálničním korido-
ru mezi dobrou vodou a suchým 
vrbným (kudy by měl v budoucnu 
vést dálniční tunel). třetí část se 
nalézá mezi hrází odkaliště teplárny  
a novými hodějovicemi. změnou se 
především rozšiřují nezastavitelné 
plochy podél tělesa dálnice, a to kvů-
li lepší ochraně okolní zástavby před 
hlukem a vibracemi.

„Město se snaží výstavbě tolik po-
třebné dálnice vyjít všemožně vstříc, 
udělat maximum, co je v jeho si-

lách, aby byla co nejdříve dostavěna  
a z budějovických ulic zmizela tranzit-
ní doprava. O to větší rozhořčení cítím 
nad tím, že ministr vnitra za ČSSD Pe-
cina na poradě ekonomických minis-
trů vlády prosadil, že se na její stavbu 
nevyužije projektu PPP, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, 
který měl zajistit financování dálnice 
od Veselí nad Lužnicí ke státní hranici 
s Rakouskem soukromým investorem  
a konečně tak pohnout s její výstav-
bou kupředu. Kvůli zásahu minist-
ra Peciny se Českým Budějovicím 
naděje na brzkou dostavbu dálnice 
opět vzdálila,“ poznamenal primátor 
Juraj thoma (ods). 
n  Návrh na pořízení změny  

v Českém Vrbném
město tuto změnu připravuje 

kvůli budoucímu dopravnímu napo-
jení ochranného přístavu v českém 
vrbném na silnici I/20 (výpadovka na 
plzeň). změna se bude týkat funkční-
ho využití severně od zástavby u stá-
vající světelné křižovatky v českém 
vrbném. změnou funkčního využití 
pozemků bude možné vybudovat 

novou silnici, která zástavbu v čes-
kém vrbném obejde (v současnosti 
musejí auta mířící k umělé slalomové 
dráze a budoucímu přístavu kličko-
vat v úzkých ulicích mezi domy.
n  Zamítnuté návrhy (U Hada  

a Lannova loděnice)
v lokalitě betonárky u hada neda-

leko sídliště máj chtěla stavební firma 
swietelsky rozšířit své zázemí, navr-
hovala tedy změnit funkční využití 
dané plochy na zastavitelné území 
pro průmyslové využití (v současnosti 
je funkční využití roztříštěno mezi ně-
kolik typů, mimo jiné i nezastavitelné 
území krajinné zeleně). Jedná se sice 
o plochu bývalého zařízení staveniš-
tě sídliště máj, nicméně celé území 
je do budoucna koncipováno jako 
rekreační zázemí právě tohoto síd-
liště a tento záměr chtějí zastupitelé 
zachovat. návrh na pořízení změny 
proto zamítli.

v blízkosti objektu lannovy lodě-
nice chtěla zase firma anIma I změnit 
nezastavitelné území na zastavitelné 
kvůli výstavbě rodinného domu. I to 
však zastupitelé zamítli.

Digitální vysílání v Českých
Budějovicích už od července

Dnešní otázka zní: 
Ve kterém roce byl postaven viadukt na Rudolfovské? na výherce čeká mimo jiné kniha milana bindera „100 let 
městské dopravy v českých budějovicích“ s jeho vlastnoručním podpisem.
správná odpověď na otázku z březnového vydání je: Na rohu Radniční a Biskupské se před rokem 1929 nachá-
zela hasičská stanice.
výhercem je: Lenka Chroustovská, Vidov 113, 370 04 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. dne následujícího měsíce na adresu:
magistrát města české budějovice, nám. přemysla otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. 
Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

základem rudolfovské třídy byl c. 
k. dvorský dekret z roku 1770, který 
stanovil povinnou císařskou silnici 
z českých budějovic přes třeboň, 
tušť a dále směrem k rakouské 
kremži. silnice se také v souvislosti 
s třeboňskými rybníky nazývala ry-
bářská. do té doby vedla povinná 
státní silnice z města do rakouska 
a uher přes nové hrady. změna ve 
prospěch třeboně se začala realizo-
vat kolem roku 1800, přerušena byla 
válečnými událostmi a dokončena v 
letech 1811 až 1827. 

rudolfovská vybíhá poněkud ne-
logicky ze sadů, kde nenavazuje na 
žádnou ulici z centra města. odpo-
vídalo to tehdejší vojenské strategii. 
ze sadů je rudolfovská jako přím-
ka až na pěknou vyhlídku, kde byla 
později postavena česká rolnická 
škola a naproti hostinec na mýtě. 
mýto se tam skutečně vybíralo a za 

c. k. vynášelo průměrně ročně 4500 
zlatých. rudolfovská je tedy rela-
tivně nová výpadovka z města na 
rozdíl od pražské, lidické a Žižkovy, 
které vznikly současně se založením 
města. 

na začátku rudolfovské u sadů 
byl brzy po dokončení silnice posta-
ven zájezdní hostinec u brabců a na 
protější straně průšův dům. u brab-
ců ve dvoře byly stáje, kde nechávali 
koně klienti jedoucí do města na-
koupit nebo na trh z lišova a okolí. 

za socialismu byly u brabců obchody 
vlevo eletro – televize, vpravo čerpa-
dla. po roce 1990 se firmy změnily a 
měnily. Jedna firma měla reklamní 
slogan „centrum výhodného nákupu, 
vše za hubičku“.

rudolfovská se rychle zastavovala 
různými typy domů. setrvačností se 
ještě nějaký čas jezdilo z vídeňské 
brány na rudolfov lannovkou, která 
se nazývala stará cesta. na přelomu 
19. a 20. století už byla rudolfov-
ská zastavěná, ale většinou nízkými 
domy. vysoký byl např. hotel u karla 
Iv. na rohu nádražní. v plánu rozvo-
je města z roku 1948, který vycházel 
ze starší „předúnorové“ koncepce, 
se konstatovalo, že město má příliš 
nízké domy a jako příklad se uváděla 
rudolfovská, kde v úseku od sadů k 
viaduktu stálo v té době 16 přízem-
ních domů, 25 domů jednopatrových, 
12 dvoupatrových a jen 3 třípatrové. 

ale nic se s rudolfovskou nedělo. po-
litické orgány se zaměřily na pražskou 
a lidickou.

Železniční viadukt opticky i věcně 
rudolfovskou rozpůlil. za viaduktem 
vznikaly firmy továrního typu. hned za 
viaduktem auto Waletr, dále vazda - 
nábytek, patzák & hromádka, cemen-
tové zboží, tužkárny Grafo, ripet bratří 
kroutlů, mydlárna, v ulici u sirkárny 
sirkárna apod. viadukt se stal časem 
limitujícím článkem veškeré dopravy 
z města na východ. napřed ani ne, 

protože ve městě bylo jen několik 
tisíc automobilů. potíže nastaly po 
zavedení druhých trolejbusů v roce 
1948. Jen tak tak se jim pod viadukt 
vešly kladky. dnes se blíží koeficient 
obyvatel/auto k číslu 2, což zname-
ná, že na 2 obyvatele města pomalu 
připadá jeden automobil. 

samotná rudolfovská byla síd-
lem řady obchodů a dílen týkají-
cích se automobilů. nejstarší byla 
firma Josef kolář, založená v roce 
1874 původně na výrobu a opravy 
bryček. pak přešla na auta. vedle 
sídlila firma Fiala, která se léta při-
pomínala údernou reklamou „Fiala, 
dá vám auto do gala“. následovali 
škrlandtů – autodílna, prodej a re-
prezentace automobilů škoda lau-
rin & klement. na začátku 20. let 20. 
století nabízeli škrlandtů proslulý 
vůz škoda – sentInel s dvouvál-
covým ležatým parním strojem o vý-

konu 70 koní a užitečným zatížením 
7 tun, s přívěsem 12 tun.  dále Jan 
chott, benzinové a naftové motory, 
karel dušek, autosedlářství atd.

rudolfovská byla také známá 
jako ulice řezníků. to je sice zcela 
jiný resort než auta, ale vysvětlo-
valo se to tak, že pořádný šofér 
musí jíst pořádné maso. v areálech 
řezníků mikeše a mrázka vznikl po 
roce 1948 národní podnik Jihočes-
ká masna a v roce 1958 Jihočeský 
průmysl masný.primátor Ju-

raj thoma (ods)
ocenil strážníky 
Františka Klí-
mu a Milana 
Melnyka.  oba 
spolu pracují  
v nepřetržité tur-
nusové službě 
a jsou členy motorizované hlídky, 
která převážně řeší oznámení přija-
tá na tísňové lince městské policie 
české budějovice. ocenění bylo 

Ocenění úspěšných strážníků
jejich velitelem 
směny navrženo 
za mimořádné 
plnění pracov-
ních povinností, 
zejména za na-
lezení šesti osob 
hledaných poli-
cií čr. strážník 

milan melnyk pracuje u městské 
policie české budějovice od roku 
1999, jeho kolega František klíma 
od roku 2008.

nákladná kompletní rekonstrukce 
českobudějovického zimního stadi-
onu je ukončena a jeho parametry 
nyní umožňují využít prostory celo-
ročně, a to nejen pro  bruslení či kra-
sobruslení, ale i pro jiné sporty. 

„Evidujeme mnoho žádostí ve-
řejnosti o pronájem těchto ploch, 
ale zájemce musíme někdy odmítat, 
zvláště v soutěžní sezóně. To by se 
nyní mohlo změnit, poněvadž tento 
atraktivní sportovní stadion umožní 
nají, v mimosoutěžních měsících zá-
zemí i pro další sporty,“ říká náměs-
tek primátora František Jelen (ods).

na jedné ploše bude led, na dru-
hé palubovka, na níž se mohou hrát 
prakticky téměř veškeré míčové hry. 
takové jsou představy náměstka  
o možnostech budvar arény. 

„Hala by měla sloužit pro spor-
tovní vyžití té nejširší veřejnosti. Nyní 
očekáváme, že občané budou svůj 
zájem tlumočit přímo magistrátnímu 
odboru sportovního zařízení. Jejich 
aktuálnímu zájmu se přizpůsobíme, 
a budeme se samozřejmě snažit vyjít 
sportovcům vstříc,“ dodal Jelen.

Zimní stadion
poslouží i v létě
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Obnova městských rybníků

Naše voda. Náš život.

ČEVAK a.s. 
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 

Vážení odběratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. května 2010 bude dokon-
čen proces transformace společností 1. JVS a.s. a Vodovody a ka-
nalizace Jižní Čechy, a.s. K tomuto datu vznikne nová společnost 
ČEVAK a.s., která se bude nadále zabývat provozováním vodovo-
dů a kanalizací. 

Společnost ČEVAK a.s. jako nástupnická organizace přebírá závazky obou 
předchozích dodavatelů plynoucích z uzavřených smluv o dodávce vody 
nebo odvádění odpadních vod. Od 1. 5. 2010 proto bude svým jménem fak-
turovat vodné a stočné.

Sídlo společnosti ČEVAK a.s. bude v Severní ulici v Českých Budějovicích. 
K dispozici Vám bude bezplatná nepřetržitá telefonní linka na hlášení po-
ruch 800 120 112 a infolinka 844 844 870 zpoplatněná místním tarifem. Pro 
osobní kontakt můžete nově využít Zákaznické centrum v Českých Budějovi-
cích a obchodní kanceláře v Písku, Táboře a Jindřichově Hradci.
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.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

Po až Pá 8:00 - 20:00 hod.
So 8:00 - 12:00 hod.
Ne 12:00 - 19:00 hod.

Nabízíme možnost odvozu 
velkoobjemového a stavebního 
odpadu.

Jsme tu pro Vás:
Tel.: 724 976 885, 387 004 601

Prodloužení provozní doby sběrných dvorů v Dolní ulici 
a Švábově Hrádku od 1.4. do 31.10.2010:

Letiště v nové sezoně
nabízí několik novinek

do nové letecké sezony 2010, kte-
rá odstartovala 15. dubna, vstoupilo 
letiště české budějovice s pozitivní 
zprávou. nejnovější údaje dokazují, že 
dochází ke zmírnění dopadů ekono-
mické krize a oživení leteckého pro-
vozu – navzdory loňskému špatnému 
počasí stoupl na letišti počet pohybů. 

v současné době má přímo v areá-
lu letiště své „domovské právo“ na 35 
letadel, zejména sportovní či ultraleh-
ké stroje.  v areálu letiště začali také 
v tomto roce působit tři nájemci, kteří 
jsou oprávněni provozovat leteckou 
školu, v níž se zájemci naučí základům 
sportovního létání. letiště jejich čin-
nost podporuje slevou na přistávacích 
poplatcích v případě výcvikových letů. 

„Jako bonus do nové sezony nabí-
zíme čtyřicetiprocentní slevu i dalším 
leteckým školám, které budou chtít 
v rámci výcvikových letů využít 2 500 
metrů dlouhou dráhu, jíž se může naše 

více než jeden milion korun si vyžá-
dala před měsícem ukončená výměna 
výpustě dubenského rybníka. sedm 
milionů bude stát revitalizace rybníka 
návesný v branišově. rybníky, které ne-
plní jen hospodářskou, ale často i proti-
povodňovou funkci spravuje firma lesy  
a rybníky města české budějovice.

„Od roku 2001 do roku 2009 naše 
společnost investovala celkem 17,5 mi-
lionu korun, z toho do lesů 6,4 miliony,  
a to do lesních stok jako preventivní 
protipovodňová opatření a do les-
ních cest.  Převážná část investic je 
orientována na rybníky. V důsledku 
povodně z roku 2002 bylo vyměně-
no několik výpustních zařízení včetně 
potrubí například v rybnících Borek, 

Hadlíř, Přezník a Dubenský, po jehož 
hrázi vede významná komunikace, 
která trpěla neustálými nátržemi. Vy-
budovány byly bezpečnostní přelivy  
a podařilo se odbahnit například ryb-
níky Ryšánek a Stařeček,“ uvedl ředitel 
společnosti pavel hartman. tržby za 
ryby z městských rybníků se ročně po-
hybují kolem 11 milionů korun.

v průběhu dubna byla rekonstru-
ována letní scéna u dk slavie. zahr-
novala především opravu poničené-
ho altánu a pětadvaceti sestav stolů 
s lavicemi. u dřevěného pódia bylo 
odstraněno provizorní zakrytí otvorů 
a vyměněny poškozené části, zaří-
zení navíc dostalo nový nátěr. 

„Rozhodli jsme se toto vyhledá-
vané a oblíbené posezení v centru 
města opravit a v rámci možností 
zkulturnit. Lidé se v tomto příjem-
ném prostředí pod širým nebem 
rádi setkávají při různých koncertech 
či vystoupeních, nebo jen tak na kus 
řeči. Město moc takových zákoutí 
nemá, proto je třeba dbát o ta, kte-
rá máme,“ poznamenal k investici 
za bezmála sedmdesát tisíc korun 
náměstek primátora pro investice 
František Jelen (ods).

Obnova letní 
scény Slavie

Úsporné zářivky používá 
již 60% českých domácností. 
ale dvě pětiny z nich vyhazují 
ekologicky nebezbečné zářivky  
do běžného odpadu. vyplývá to 
z průzkumu neziskové společ-
nosti ekolamp, která se zabývá 
jejich sběrem a ekologickým 
zpracováním.

zářivky je samozřejmě mož-
né odevzdávat v městských 
sběrných dvorech v dolní ulici a 
švábově hrádku. ekolamp však 
také stále rozšiřuje síť malých 
sběrných nádob, kam je mož-
né zářivky vyhodit. Jako no-
vou službu zavedl internetovou 
mapu na adrese www.eko-
lamp.cz/mapa, kde si můžete 
najít příslušnou nádobu nejblíže 
svému domovu. 

Sběrná místa
pro zářivky

v rámci vyřazování movitého 
majetku nabízí odbor správy veřej-
ných statků k odkoupení kamenné 
obrubníky (960 kč/t) a kamennou 
mozaiku (1320 kč/t, 1008 kč/t s 
30% příměsí). uvedené ceny jsou 
včetně dph. 

naložení, zvážení a přepravu 
materiálu hradí zájemce zvlášť. do-
plňující informace a žádosti o koupi 
vyřizuje pracovnice odboru alena 
marschitzová, tel. 386 802 508. 

Prodej kamene
z majetku města

městská charita české budě-
jovice s podporou města nabízí 
služby osobní asistence lidem 
bez rozdílu věku se zdravotním 
postižením nebo onemocněním. 
osobní asistenti jim podle jejich 
potřeb pomáhají s nejrůznějšími 
činnostmi a běžnými úkony – 
příprava jídla, úklid, vaření, po-
lohování, nakupování, procház-
ky, styk s lidmi nebo úřady. 

služba je placená (100 kč/h  
u dospělých, při delším využívání 
cena za hodinu klesá), lze ji hra-
dit z příspěvku na péči. charita 
službu poskytuje každý všední 
den od 8 do 20 h, o víkendech 
od 8 do 18 h. další informace je 
možné získat u mgr. lenky tur-
kové 731 604 411 nebo na strán-
kách www.mchcb.org.

Charita nabízí 
osobní asistenci

diabetická asociace čr pořádá 
sérii akcí, na nichž si zájemci mo-
hou nechat prověřit, zda jim nehrozí 
onemocnění cukrovkou. na jednot-
livých zastávkách jim zdravotnic-
ký personál bezplatně změří tlak a 
cukr a cholesterol v krvi, případně 
doporučí další postup. v českých 
budějovicích se akce koná 27.  
a 28. května vždy od 11 do 17 hodin 
v prodejnách billa v ulicích máneso-
va a m. horákové. další informace 
na www.stopcukrovce.cz.

Měření rizik cukrovky

Jak koupit SMS jízdenku na MHD?
Pošli SMS ve tvaru  BUD na:

	 902	06	20	 pro	jízdenku	na	30min.	 cena	20,-	Kč
	 902	06	60	 pro	jízdenku	na	24	hod.	 cena	60,-	Kč

Jak koupit Datovou jízdenku na MHD?
Nahraj si do mobilu aplikaci DZone a nabij svou elektronickou peněženku:

	 Plnocenná	jízdenka	na	30	minut	 cena	12,-Kč
	 Plnocenná	jízdenka	na	24	hodin	 cena	40,-Kč

Nebo zajdi do prodejny Knebl mobil (OC Mercury, 2.p.), 
zde ti aplikaci zdarma nahrají.   

Více na www.cb-mobil.cz nebo www.dpmcb.cz

letiště pyšnit. Slibujeme si od toho dal-
ší zvýšení zájmu o naše letiště,“ vysvět-
lil ředitel letiště ladislav ondřich. 

další novinku připravila společnost 
Flying trainig centre, s.r.o., jeden z 
provozovatelů letecké školy v areálu 
letiště – v červnu plánuje pravidel-
né letecké výlety do chorvatska. pro 
zájemce, kteří mají rádi létání a neob-
vyklé zážitky, budou k dispozici malá 
sportovní letadla jako je l200 morava 
pro 4 osoby, c172 pro 3 osoby, nebo 
l410 turbolet, který zvládne dopravit 
na chorvatské pobřeží 16 pasažérů.

společnost Jihočeské letiště české 
budějovice, a.s., založily v roce 2005 
Jihočeský kraj a město české budě-
jovice. díky loni zahájené rekonstrukci 
(s pomocí evropských dotací) může 
usilovat o to, aby do roku 2012 mohlo 
být zařazeno do mezinárodní sítě ve-
řejných letišť a mohla zde přistávat le-
tadla typu boeing 737 či airbus a320.


