
k v ě t e n  2 0 1 0   n   č í s l o  5   n   r o č n í k  7   n   d o  p o š t o v n í c h  s c h r á n e k  z d a r m a

ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

uvnitř najdete...nOVINY  Rekonstrukce Trocnovské ulice

  Palackého náměstí v novém

 Stavební úřad uspíší řízení

  Propojení okruhů už v říjnu

městská policie pracuje intenziv-
něji než před třemi lety, kriminalita ve 
městě klesá. statistiky mluví jasně. 

„Jsem spokojen. Reorganizace 
městské policie, rozdělení města na 
obvody s napevno přidělenými stráž-
níky a přesměrování jejich energie od 
parkování k veřejnému pořádku, aby 
byli v ulicích vidět a řešili věci skuteč-
ně prospěšné občanům – to vše se 
jednoznačně osvědčilo,“ poznamenal 
primátor Juraj thoma (ods), který v 
letech 2006 až 2007 zásadní změny v 
městské policii provedl. kromě struk-
turálních změn se zlepšila i personální 
práce se strážníky – nevzrostl jen dů-
raz na výkon, ale i na jejich kvalifikaci.

ve zprávě o činnosti městské po-
licie za rok 2009, kterou 19. května 
projednala rada města, je konstatován 
245% nárůst řešených událostí oproti 
roku 2007, kdy bylo přikročeno k zá-
sadní reorganizaci. největší podíl na 
tom má kontrola osob (12 tisíc kont-
rol v letech 2006 a 2006, 36 tisíc loni). 
strážníkům se například loni a před-
loni podařilo díky tomu zadržet 125, 
resp. 123 hledaných osob, zatímco v 
letech 2006 a 2007 to bylo jen 10 a 47. 
méně problémových osob znamená 
méně trestné činnosti.

strážníci se více pohybují v terénu 
a dbají na kontrolu veřejného pořádku, 
což se jim díky zefektivnění a zinten-
zivnění hlídkové služby daří – perso-
nální stav městské policie se v posled-
ních třech letech výrazně nezvýšil, ale 
ubylo kancelářských míst a naopak 
posílila hlídková služba. navíc měst-
ská policie úzce spolupracuje s policií 
čr. výsledkem je pokles kriminality 
na území města, počet trestných činů 
klesl z 4374 v roce 2008 na 3674 v roce 
2009. v předchozích letech se toto 
číslo pohybovalo nad čtyřmi tisíci. 

MĚSTSKÁ POLICIE ZDVOJNÁSOBILA VÝKON
„Pozitivní vliv má především roz-

dělení města na obvody, strážníci 
tak lépe znají problémová místa ve 
svém rajónu a dokážou tak pro-
blémům předcházet,“ poznamenal 
primátor thoma. právě hlídkovou 
službu se letos podařilo ještě posílit. 

do obvodu č. 2 (sídliště máj a při-

lehlé oblasti) nastoupilo od 1. května 
osm nových strážníků. „Všichni jsou 
zkušení a už dříve působili v uniformo-
vaných složkách, policii nebo armá-
dě,“ uvedl vrchní strážník městské po-
licie vilém vávra. na máji, kde funguje 
nepřetržitá služba, tak počet strážníků 
v jedné směně stoupnul ze šesti na 

osm. díky dostatečnému počtu stráž-
níků městská policie rozdělila obvod 
na ještě menší okrsky, aby se strážníci 
pohybovali po co nejmenším území a 
co nejvíce ho tedy znali.  

kompletní zprávu o činnosti měst-
ské policie v roce 2009 naleznete na 
webu www.mestskapolicie-cb.cz.

Zapomínat je nebezpečné! Takové varování nese pamětní deska věno-
vaná příslušníkům tzv. pomocných technických praporů a vojenských 
táborů nucených prací, které byly jedním z mnoha způsobů, jakým ko-
munistický režim utlačoval své odpůrce a nepohodlné osoby. Deska 
byla slavnostně odhalena za účasti primátora Juraje Thomy a bývalých 
příslušníků PTP-VTNP 6. května na budově Krajského vojenského veli-
telství na Žižkově třídě. Na snímku v popředí Václav Kulhánek (vlevo) a 
Vladimír Lopaťuk (vpravo). Foto Petr Zikmund

V pátek 7. května opanovali centrum města studenti, kteří slavili svůj největší svátek – majáles. 
Týdenní kulturní festival vyvrcholil tradičním průvodem centrem města, volbou studentského krále 
a hlavním programem na Sokolském ostrově a dalšími pořady a představeními po celém městě. 
Město České Budějovice podpořilo majáles 200 tisíc korunami.  Foto Petr Zikmund

Od odchodu 
armády z kasá-
ren ve Čtyřech 
Dvorech, což je 
už drahně let, 
se vede debata 
o rekonstruk-
ci ulice Evže-
na Rošického, 
která vede v těsné blízkosti  
bývalého vojenského areálu. 
Především frekventovaný úsek 
od ulice Oskara Nedbala až do 
Zavadilky je černočernou mů-
rou tamních obyvatel. Vadí jim 
povrch komunikace, který tvoří 
kamenné kostky. Při průjezdu 
vozidel je to prý vždy velký rá-
mus, připomínající spíše perný 
výcvik bývalých vojáků. 

Díky intenzivní spolupráci 
města a kraje, jenž je vlastní-
kem komunikace, se podařilo 
připravit projekt její obnovy. 
Finančně se na něm budou po-
dílet oba partneři. K částce 52 
miliony korun z města přidá kraj 
75 milionů, což je myslím solid-
ní vklad pro nový háv. Dalších 
55 milionů bude město investo-
vat do zatrolejování páteřní lin-
ky č. 1. Nyní je v běhu výběrové 
zřízení na zhotovitele. 

Technicky jde o jednu z vů-
bec nejsložitějších rekonstruk-
cí. Proto se na přípravě projek-
tu podílelo hned několik týmů 
projektantů, jejichž úkolem 
bylo dát do souladu chystanou 
obnovu inženýrských sítí, ná-
hradu nenáviděníhodných kos-
tek asfaltem i vybudování nové 
cyklostezky, po níž mohou lidé 
pohodlně dojet až na hráz Du-
benských rybníků. Vše musí re-
spektovat také plán revitalizace 
kasáren. Součástí chystaných 
dopravních a estetických změn 
je i nově dopravně řešená křižo-
vatka s budoucím propojením 
na Strakonickou. Věřte, že věcí 
k řešení bylo opravdu dost. 

Výsledkem bude nejprve 
obnovený úsek O. Nedbala – 
Zavadilka, a to už pravděpo-
dobně v příštím roce. Poté by-
chom rádi zvelebili silnici až do 
Haklových Dvorů.

František Jelen,
náměstek primátora

Kostky budou 
(s)vrženy

n  Změna volebních místností
voliči z okrsků č. 71 a č. 72, kte-

ří dříve chodili k urnám v budo-
vě vyšší odborné školy a střední 
průmyslové školy automobilní 
a technické na lidické třídě (č. 31), 
půjdou letos volit jinam. občané 
z volebního okrsku č. 71 dostaví 
do Základní školy Grünwaldova 
a z volebního okrsku č. 72 do Zá-
kladní školy Matice školské. kon-
krétní číslo jednotlivého volebního 
okrsku bude také vytištěno přímo 
na obálce s volebními lístky, kterou 
občané dostanou do svých poštov-
ních schránek. důvodem změny je 
snadnější přístupnost základních 
škol, zvláště pro starší lidi, aby ne-
museli do schodů.
n  Přenosné urny

o přenosnou urnu pro občany, 
kteří se nemohou dostavit do voleb-

ní místnosti a musejí volit z domova, 
je možné požádat na telefonních 
číslech 386 805 020 a 386 805 024. 
hospitalizované v nemocnice na-
vštíví členové volební komise ze zš 
Grünwaldova automaticky.
n  Občanské průkazy

občanům, kteří zjistí, že mají pro-
padlý občanský průkaz nebo ho 
nemají vůbec (a nemohli by tudíž 
volit), vychází vstříc matriční úřad 
(Jeronýmova 1). ve dny voleb, tj. 
v pátek 28. 5. a v sobotu 29. 5., 
bude mimořádně úřadovat v pro-
dloužené úřední době shodné s ko-
náním voleb. v pátek tedy do 22.00 
hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 
hodin. podle zákona bude vydávat 
občanské průkazy bez ochranných 
prvků bezplatně přímo na místě. 
podrobnější informace také zájem-
ci získají na telefonu 386 805 137.

v příštím školním roce by podle po-
daných žádostí v rámci zápisu chtělo 
do mateřských škol nastoupit 1047 
nových předškoláků. všichni vyhovují 
kritériím, nicméně z kapacitních dů-
vodů jich nebylo možné 157 přijmout. 
převis poptávky nad nabídkou míst 
ve školkách, způsobený zvýšenou 
porodností v posledních letech, stále 
přetrvává.

město každoročně rozšiřuje kapa-
city mateřských škol přístavbami no-
vých pavilonů v mateřských školách, 
příp. rozšiřováním stávajících prostor. 
pro příští rok se nabízí nové řešení. 
„Přestavbou družin v některých zá-
kladních školách, aby mohly zároveň 

sloužit jako třídy mateřských škol, 
získáme 100 nových míst. Dalších 28 
míst získáme rekonstrukcí pavilonu v 
Mateřské škole U Pramene,“ uvedl ná-
městek primátora pro oblast školství 
rudolf vodička (kdU-čsl). zhruba 
deset míst pro českobudějovické děti 
také nabízí základní a mateřská škola 
v dubném.

nejžádanějšími mateřskými škola-
mi byly u letošního zápisu mš vrch-
lického nábřeží, mš k. štěcha, mš e. 
pittera, mš zeyerova, mš J. opleta-
la, mš větrná, mš papírenská a mš 
neplachova. celková kapacita mateř-
ských škol zřizovaných městem bude 
k 1. září 2 767 míst.

Informace k volbám
Galerie dostala
jistotu dvou let

město zachová Galerii současné-
ho umění v domu umění na náměs-
tí přinejmenším do roku 2011. Jed-
nou z variant, jak s galerií naložit, 
bylo změnit její současný minima-
listický koncept a zaměření na sou-
časné moderní umění na regionální 
výstavní síň. radní se ale nakonec 
rozhodli koncept galerie prozatím 
neměnit a další zvážení jejího osu-
du přenechat nové radě a novému 
zastupitelstvu, jež vzejdou z letoš-
ních podzimních komunálních vo-
leb. Galerie nyní organizačně spa-
dá pod odbor kultury magistrátu 
města, předtím byla součástí dnes 
již zrušené akciové společnosti 
městské kulturní domy. 

Úspěšnou kolaudací byla uzavřena 
rekonstrukce kněžskodvorské ulice v 
úseku mezi křižovatkou s k. světlé až 
po vjezd do oBI včetně křižovatky s 
ulicí suchomelská.

stavba byla zahájena loni na za-
čátku června a její  součástí  byla i 
úprava železničního přejezdu vlečky. 
Jinak rekonstrukce zahrnovala kromě 
pokládky nového povrchu i obnovu 
vodovodu, kanalizace, vodovodních 
a kanalizačních přípojek a ostatních 
inženýrských sítí. Ulice dostala i nové 

Kněžskodvorská ulice 
je již po rekonstrukci

Družiny pomohou školkám

chodníky a veřejné osvětlení.
„Rekonstrukce Kněžskodvorské je 

součástí Integrovaného plánu rozvoje 
města a podařilo se nám na ni tudíž 
získat dotaci z Regionálního operační-
ho programu Jihozápad ve výši 13,74 
milionu korun. Celkové náklady činily 
44,4 milionu,“ vyčíslila náměstkyně 
primátora Ivana popelová. 



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

Palackého náměstí v novém

na konci června bude bezpečnější 
přecházet přes plavskou ulici u zastá-
vek mhd vítězslava nováka. loni se 
tam stala tragická dopravní nehoda a 
město proto na místě nechává vybu-
dovat nový přechod. po přípravách 
zahájených v závěru minulého roku 
(kromě projektanta bylo nutné jednat s 
policií i krajským úřadem, neboť plav-
ská je krajskou silnicí) se v polovině 
května ujala projektu stavební firma a 
do 30. června má být hotovo.

„Správa a údržba silnic Jihočeského 
kraje, coby vlastník komunikace, ne-
chala vykácet stromy u silnice, čímž se 
jednoznačně zlepšil výhled účastníkům 
silničního provozu. Nutno říci, že zdra-
votní stav stromů byl beztak špatný. 
Přechod za 650 tisíc korun bude osvět-
len a vybaven zpomalovacími bezpeč-
nými pásy, které spočívají v úpravě 
jízdního pruhu červeným povrchem v 
délce dvacet metrů před přechodem 

n Rekonstrukce Skuherského
rada města uzavřela veřejnou za-

kázku na stavební úpravy ulice skuher-
ského a potvrdila vítěze soutěže vybra-
ného hodnotící komisí. stavbu provede 
společnost sWIetelsky stavební, s. 
r. o., která uspěla s nejnižší nabídkovou 
cenou 12 336 532 kč bez dph.
n Úklid veřejných prostranství

o úklid veřejných prostranství – ulic, 
chodníků, zeleně i hřišť – v centru měs-
ta, na palackém náměstí a na sídlišti 
máj se postará společnost čisticí stro-
je, s. r. o., která uspěla ve výběrovém 
řízení na zajištění těchto služeb s nej-
nižší cenou 8,2 milionu korun.

pro chodce. Červená barva upozorní 
řidiče na blížící se kritické místo a drs-
nější povrch pásu výrazně zvýší brzdné 
účinky a zkrátí brzdnou dráhu. Nástřik 
červených pruhů má jednu základní 
podmínku, kterou je suché počasí,“ 
přiblížil náměstek primátora František 
Jelen (ods).

přechod bude dále vybaven výstraž-
ným osvětlením, což si vyžádá překop 
vozovky kvůli položení kabelů. Jed-
ná se o časově nejnáročnější z úprav. 
„Termín dokončení je podle smlouvy 
30. června 2010 a jeho dodržení bude 
záviset především na dodávce techno-
logie výstražného osvětlení, která trvá 
tři týdny. Další týden bude provedena 
jeho vlastní montáž. Předem se dají 
provést pouze výkopové práce pro 
založení kabelů, překop komunikace a 
příprava na osazení stožárů osvětlení,“ 
vysvětluje petr syrovátka z investiční-
ho odboru.

n Oplocení dětského hřiště
radní odpověděli na petici několika 

maminek žádajících oplocení dětského 
„hudebního“ hřiště na sokolském os-
trově, hlavně kvůli psům a bezdomov-
cům. radní však s plotem nesouhlasí, 
hřiště je totiž koncipováno jako sou-
část otevřeného prostoru renovované-
ho parku na ostrově. městská policie 
však bude hřiště častěji kontrolovat.
n dary pro divadlo

radní schválili přijetí darů pro Jiho-
české divadlo, které je příspěvkovou 
organizací města. Budějovický Budvar 
obdaroval divadlo 750 tisíci korun, 
společnost robert Bosch 100 tisíci.

další z českobudějovických veřej-
ných prostranství svítí novotou. park 
na palackého náměstí prošel celkovou 
obnovou, příjemnější podobu získala 
zeleň i zpevněné plochy, které jsou le-
movány novými lavičkami a koši. 

v prostoru za kostelem  jsou  vysa-
zeny nízké dřeviny a výsadba stromů 
je rozvolněná. „Jinak tam zůstala volná 
travnatá plocha, která nechává vynik-
nout samotné budově Husova sboru 
Církve československé husitské. Dále 
byla provedena rekultivace trávníků po 
celé ploše náměstí, kompletní výstavba 
nových chodníků ze zámkové dlažby, 
prakticky v původních trasách a smě-
rech s ohledem na praktičnost jejich 
používání. Ve středovém kruhu byly 
zdemolovány staré základy po dávno 
zrušené fontáně a nově tam byl umís-
těn kámen s deskou  připomínající, že 
se na zkulturnění půvabného náměs-
tíčka podílela Evropská unie,“ popsal 
novinky náměstek primátora František 
Jelen (ods).

obnova palackého náměstí, která 
začala v září loňského roku, je součás-
tí  Integrovaného plánu rozvoje města 
(Iprm) a je financována z dotace po-
skytnuté regionálním operačním pro-
gramem Jihozápad, která činila 6,8 
milionu korun. město se na revitalizaci 
náměstí podílelo osmi sty tisíci korun.

poslední měsíc zbývá do dokončení po-
slední etapy lannovy třídy a české Budě-
jovice budou konečně mít nerušnější pěší 
zónu v podobě hodné moderního města 
21. století. stejně jako u sadů, budou i na 
konci u nádraží zdobit ulici vodní a skleně-
né prvky. Umělý potůček symbolizující řeku 
a skleněné desky nazvané paměť města, 
s texty o městě a životu v něm.

„Lannova třída je nejrušnější ulicí ve 
městě, kterou denně projde téměř dvacet 
tisíc lidí. Je pomyslnou vstupní branou od 
obou nádraží do centra, jsem proto rád, že 
ji konečně můžeme předat občanům, opra-
venou, novou, důstojnou a atraktivní,“ po-
znamenal primátor Juraj thoma (ods).

„První část Lannovy třídy město opravilo 
již v roce 2006, další dvě etapy od Jeroný-
movy ulice k Nádražní zahájilo před koncem 
roku 2008. Celkové náklady se vyšplhaly na 
zhruba 200 milionů korun,“ připomněl ná-
městek primátora pro investice František 
Jelen (ods). městu se na lannovu třídu 
podařilo získat dotaci z regionálního ope-
račního programu Jihozápad, která pokry-
la čtvrtinu nákladů. 

stavebníci do konce června zmizí také 

z první třetiny třídy, kde přestavují býva-
lé sídlo Jihočeské energetiky. Uhlazený 
vzhled opravené první etapy narušuje pří-
jezdová cesta z panelů položených na nové 
dlažbě a oplocení stavby. Jinudy ale cesta 
na staveniště v administrativní budově vést 
nemohla. město ji proto připustilo, ale sou-
kromý investor samozřejmě bude muset 
napravit a zaplatit veškeré případné škody, 
které na lannově třídě způsobí. povolení 
na panelovou cestu mají do 30. června. 

rada města navíc v květnu iniciovala 
kontrolní místní šetření, nakolik staveniště 
a jeho zásobování lannovu třídu zatěžují. 
způsobené znečištění pěší zóny stavební-
ci odstraňují, nicméně v okolí staveniště je 
zaparkováno nadměrné množství aut, která 
nemají od magistrátu udělenou výjimku. za-
bývat se tím bude městská policie. 

nejhorší zatížení panelovou vozovkou 
má lannova třída za sebou, poslední roz-
sáhlejší betonáž se na staveništi prováděla 
v polovině května a těžká vozidla by už tam 
zajíždět neměla. zástupci investora i pro-
jektanta byli při místním šetření upozorněni, 
že město jejich povolení na panelovou vo-
zovku prodlužovat nebude. 

Nový přechod zvýší
bezpečnost na Plavské

Radní rozhodovali

Lannova třída bude hotová už za měsíc

Trocnovská se chystá na koridor
Již v červnu začne důležitá re-

konstrukce trocnovské ulice, kte-
rá vede do průmyslové zóny mezi 
okružní a nádražní ulicí. město se 
tak připravuje na výstavbu Iv. želez-
ničního koridoru, která bude časem 
znamenat i uzavírky viaduktů na 
železniční trati. díky opravené troc-
novské však bude možné vyvést 
dopravu z průmyslové zóny jinudy 

než přes viadukty. „Jedná se o tři 
a půl tisíce nákladních a šest a půl 
tisíce osobních aut z této oblasti 
denně,“ přiblížil náměstek primáto-
ra František Jelen (ods).

právě viadukty na pekárenské 
a skuherského ulici budou uza-
vřeny jako první – ale ne dříve, 
než bude hotová právě trocnov-
ská – tak zní podmínka města vůči 

správě železniční dopravní cesty, 
která výstavbu železničního kori-
doru zajišťuje a platí. (viadukty na 
rudolfovské a pražské se budou 
dělat až příští rok, kdy již zase 
bude v provozu propojení okruhů 
s podjezdem pod tratí a také část 
zanádražní komunikace mezi pe-
kárenskou a rudolfovskou.) 

rekonstrukce trocnovské, jejíž 
součástí je i rozšíření a zpevnění 
hráze rybníka Bor, po níž vozovka 
vede, si samozřejmě vyžádá do-
pravní omezení. opravovat se bude 
pouze úsek mezi křižovatkami s uli-
cemi U sirkárny a okružní. po těch 
a po rudolfovské se také bude uza-
vřený úsek objíždět (viz mapa). 

práce se budou provádět po ně-
kolika etapách. v poslední se pak 
změní příjezd do areálu firmy hoch-
tief, který leží v blízkosti okružní 
s výjezdem právě přes trocnov-
skou. v první a delší fázi se totiž 
bude moci z okružní do hochtiefu 
odbočovat, ale až se bude rekon-
struovat poslední úsek trocnovské 
právě od hochtiefu k okružní, bude 
nutné jezdit do areálu firmy ulicemi 
rudolfovská a U sirkárny.

„Abychom co nejvíce omezi-
li zmatky a zjednodušili dopravu, 
nechali jsme již křižovatky Troc-
novská-Okružní a Rudolfovská-U 
Sirkárny osadit novou světelnou 
signalizací. Na objížďku jsou při-
praveny,“ upozornil primátor Juraj 
thoma (ods). 

náklady a přesný harmonogram 
výstavby budou ještě zpřesněny – 
jsou odvislé od výsledku výběro-
vého řízení na dodavatele stavby 
a hlavně žádosti o dotaci, kterou 
město bude podávat.



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

Ul icemi  města Skuherského  

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

Už v říjnu budou moci řidiči ve městě 
vyjet na zcela novou silnici – tzv. propo-
jení okruhů, což je prodloužení silnice 
I/34 (na třeboň) z okružní do nádražní 
ulice. vše jde podle plánu, i když de-
finitivně bude silnice dokončena až v 
březnu. od října se však budou dělat 
už jen dokončovací práce, pro dopravu 
bude silnice připravená. zbývá napří-
klad dokončit podklady vozovky i její 
povrch a dopravní značení. hotové 
jsou ale už všechny mosty i křižovatka 
s nádražní a Jírovcovou ulicí.

stavba za více než 700 milionů ko-
run odlehčí hlavně pražské i rudol-
fovské a bude díky ní k dispozici nový 
podjezd pod železniční tratí. a hlavně 
vytvoří alternativní trasu, až se budou v 
rámci stavby Iv. železničního koridoru 
na území města zavírat viadukty. proto 
je pro město životně důležitá. 

loni přitom hrozilo, že bude stav-
ba z úsporných důvodů zastavena. 
„Pozvali jsme do Českých Budějovic 

n Změna č. 40 (Strakonická)
na zasedání zastupitelů, které se ko-

nalo 29. dubna, vzbudila tato změna, 
největší diskusi. Jedná se totiž o zřízení 
nové křižovatky na strakonické. na-
konec ji ale zastupitelé schválili s tím, 
že není v rozporu s politikou územního 
rozvoje kraje 2008 (dokument nadřaze-
ný územnímu plánu). vyhověli přitom 
některým námitkám a připomínkám ze 
stran veřejnosti a některým nikoli. 

změna funkčního využití několika 
makrobloků de facto umožňuje vznik 
nové křižovatky na strakonické ulici, v 
jejím nejzazším ohybu mezi areálem u 
voříškova dvora a hypermarketem In-
terspar. diskuse se vedla hlavně o tom, 
že nová křižovatka naruší plynulost do-
pravy na strakonické, která je součástí 
severojižního průtahu městem – až však 
bude postavena dálnice, valná většina 
dopravy z této silnice zmizí.

navrhovatelem změny, která se za-
čala připravovat už v roce 2007, je spo-
lečnost sconto nábytek, která chce v 
daném území postavit svou novou pro-
dejnu. změna územního plánu a připo-
jení na strakonickou zajišťuje logičtější 
napojení na silniční síť než jiné obslužné 
komunikace. 

n návrh zadání (Suché vrbné)
cílem schváleného zadání změny 

územního plánu je uvést územní plán 
do souladu se skutečně provozovanou 
činností v průmyslové území – součas-
né funkční využití daného území je totiž 
zastavitelné území s charakterem smí-
šeným individuálního bydlení v před-
městí. navrhovatel a majitel příslušné-
ho pozemku, společnost artena, s.r.o., 
chce funkční využití změnit na zasta-
vitelné území pro pracovní aktivity a 
průmyslovou výrobu (podnikatelské) v 
předměstí. Jedná se o plochu na okraji 
suchého vrbného, na pomezí ulic vr-
benská a hraniční. podle schváleného 
zadání se začne připravovat samotná 
změna, jejíž návrh bude veřejně vysta-
ven a bude se jím zabývat zastupitel-
stvo.

n Pořízení změny (S. vrbné)
opět v průmyslové oblasti suché-

ho vrbného, mezi ulicemi vrbenská 
a dobrovodská, schválili zastupitelé 
záměr pořídit změnu územního plánu 
a připravit zadání, podle něhož bude 
změna pořízena (jedná se tedy oproti 
předešlému odstavci o krok ještě před-
cházející). Území v blízkosti železniční 

vlečky chce společnost elektro s.m.s., 
s.r.o., změnit tak, aby mohla využívat 
pro své potřeby i plochy sousedící s 
jejím areálem.

n Pořízení změny (Haklovy dvory)
Jedná se o plochu o rozloze cca 1,5 

ha, jejíž funkční využití chce majitelka 
změnit z území venkovských usedlostí 
na zahradní bydlení, protože tam chce 
postavit rodinný dům. odbor architek-
tury a územního plánování nedoporučil 
uvedenou změnu začít pořizovat, za-
stupitelé však rozhodli jinak. 

n Pořízení změny (Zahrádky)
Jedná se o území přiléhající k ná-

dražní ulici a nově budovanému pro-
pojení okruhů. navrhovatel zde chce 
odstranit dva bloky hromadných ga-
ráží, které slouží především lidem z 
oblasti pekárenské ulice. projektant, 
který zpracovával návrh, s tím však 
nesouhlasí, neboť se jedná o veřej-
ně prospěšné stavby, jejichž odstra-
nění bez náhrady by zhoršilo kvalitu 
bydlení v lokalitě. navázat na sebe 
dvě změny, z nichž by druhá umístila 
garáže do jiné dostupné části měs-
ta, však nelze. odbor architektury a 

územního plánování je toho názoru, 
že vhodnou náhradou odstraněných 
garáží je plánovaný až čtyřpodlaž-
ní dům za železniční tratí, pro který 
město připravuje pozemky. Bylo by 
však třeba zajistit snadnou pěší do-
stupnost přes trať. zastupitelé návrh 
na pořízení změny nakonec schválili s 
tím, že všechny tyto možnosti budou 
vzaty v úvahu a až bude zpracovaná 
podrobnější dokumentace k zadá-
ní této změny, bude situace jasnější 
(příp. změnu neschválí, pokud nebu-
de vyhovovat).

n Změna směrné části (třebotovice)
zastupitelé schválili změnu č. 2 

směrné části územního plánu v kata-
strálním území třebotovic. podstatou 
úpravy je zvýšení stanoveného počtu 
nově navržených rodinných domů v 
řešeném území – z maximálního počtu 
11 na 12 (umožnění výstavby 9 rodin-
ných domů na pozemcích ve vlastnic-
tví navrhovatele a zachování možnosti 
výstavby tří dalších ve zbývající části 
řešeného území). navrhovateli jde o 
rozdělení půlhektarového pozemku 
pro výstavbu rodinných domů pro jeho 
dvě děti. 

o předložení návrhu na reorgani-
zaci činnosti stavebního úřadu, kte-
rý by měl vést především ke zrychle-
ní správních řízení a ke zkrácení lhůt 
pro vyřizování jednotlivých podání 
požádal 3. května 2010 primátor Ju-
raj thoma (ods) pověřeného tajem-
níka václava suchopára. 

„S uspokojením konstatuji, že ta-
kový materiál mi v pondělí 17. května 
tajemník Václav Suchopár v rámci 
porady vedení předal a já jsem se s 
ním ztotožnil. V této souvislosti jsem 
mu uložil, aby jej následně předložil 
na jednání rady města dne 2. června 
2010 k projednání a ke schválení,“ 
říká primátor Juraj thoma. 

navržená změna se týká přede-
vším zjednodušení systému vedení 
jednotlivých řízení a zkrácení lhůty 

ministra dopravy Gustáva Slámečku a 
na místě jsme ho přesvědčili, že v ta-
kovém případě by při modernizaci že-
leznice hrozil našemu městu dopravní 
kolaps,“ poznamenal primátor Juraj 
thoma (ods).   

silnici staví a financuje státní podnik 
Ředitelství silnic a dálnic čr, ale město 
se na ní podílí 28 miliony korun. mimo 
jiné u vědomí důležitosti této silnice již 
dopředu vykupovalo pozemky, aby se 
stavba obešla bez komplikací. „Kromě 
toho příspěvku město vloží další 82 mi-
liony korun do doprovodných staveb, 
které budou v jeho vlastnictví,“ upo-
zornil náměstek primátora František 
Jelen (ods) a míní tím například kana-
lizaci nebo cyklostezku vedoucí podél 
nové silnice.

na propojení okruhů vzniknou i 
nové křižovatky, na které se v dalších 
etapách napojí rekonstruované ulice 
v husově kolonii, čímž se zlepší do-
pravní dostupnost této čtvrti.

pro vyřizování jednotlivých podá-
ní. „Jedná se o novou organizační 
strukturu, kdy budou samostatně 
fungovat oddělení obce a oddělení 
město. V praxi to bude znamenat, že 
jak město, tak obce budou rozděleny 
do obvodů. Každý jednotlivý obvod 
budou mít na starosti vždy dva vzá-
jemně zastupitelní technici, v jejichž 
kompetenci bude územní i stavební 
řízení,“ vysvětluje vedoucí stavební-
ho úřadu vlastislav eliáš.

„Kromě toho čeká stavební úřad 
ještě jedna změna. Dva technici 
podléhající přímo vedoucímu od-
boru budou zpracovávat a vyřizovat 
záležitosti týkající se výhradně pro-
jektů financovaných z EU na území 
Českých Budějovic,“ dodává václav 
suchopár. 

Dnešní otázka zní: 
V jakém stavebním slohu byl postaven kostel sv. Václava? 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: Viadukt na Rudolfovské byl postaven v r. 1906 (správná 
odpověď je i 1907, resp. 1908, poněvadž v roce 1908 bylo otevřeno nové nádraží a zahájena pravidelná 
doprava po viaduktu).
výhercem je: Blanka Laudová, Dubenská 8, 370 05 České 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 půdorysu skuherské-
ho ulice byla místní cesta z pražské 
silnice směrem na východ do polí. 
Jako ulice se začala rýsovat v roce 
1868, kdy bylo na rohu budoucích ulic 
skuherského a kostelní postaveno 
Jirsíkovo gymnázium a přiléhající kos-
tel sv. václava. oficiálně dostala ulice 
jméno Gymnasiální v roce 1875. ná-
zev trval i poté, co se Jirsíkovo gym-
názium přestěhovalo do nové budovy 
na rohu ulic šrámkovy a Jírovcovy. až 
v roce 1921 byla Gymnasiální přejme-
nována na skuherského. nové pojme-
nování navrhl pěvecký spolek hlahol 
s odůvodněním, že František zdeněk 
skuherský v ulici (dnes dům č. 42) 
zemřel. v roce 1926 byla na tomto 
domě instalována F. z. skuherskému 
pamětní deska.

skuherského ulice vede z pražské 
třídy přes palackého náměstí až k že-
lezničnímu náspu. před rokem 1907 
byly u kolejiště závory a dál vedla 
cesta k Franckově cihelně za českou 
smaltovnou. dnes je v těch místech 
místo závor malý viadukt. stavební 
rozmach ulice nastal na přelomu 19. 
a 20. století. v úseku od kostelní ulice 
k ulici 28. října byly postaveny vysoké 
moderní domy. navazovaly na „elitní“ 
ulici 28. října.

na pražské začínala ulice rohovým 
domem písmomalíře Ferdinanda ho-
cha. na druhém rohu sídlil koňský 

řezník stiny. na rohu lipenské byla 
postavena česká tužkárna národní 
podnik. vyráběla mimo jiné tužky se 
zeleným čtyřlístkem. také na fasádě 
objektu v lipenské byl ve štuku pro-
veden čtyřlístek. 

část ulice od Jírovcovky k lipenské 
má domy starší než 1900, většinou 
jednopatrové, jak tehdy neprozřetel-
ně prosazoval městský stavební úřad 
(v jiných městech se stavěly vícepat-
rové domy). prostranství u Jirsíkova 
gymnázia se jeden čas označova-
lo jako svato – václavské náměstí. 
svědčí o tom oznámení z roku 1897: 
„dovoluji si ctěnému p. t. obecenstvu 
tímto oznámiti, že 1. května 1897 pře-
vezmu hostinec U lukšů v Gymnasiál-
ní ulici na svato – václavském náměs-
tí. při hostinci jest zahrada a kuželník. 

k službám oddaný m. riedl, hostin-
ský“. na tomto prostoru či náměstí se 
konaly tradiční svatováclavské poutě. 
podle pamětníků se ve skuherského 
a kostelní ulici udržely poutě na sv. 
václava asi do roku 1950. 

důležitost ulice podtrhovalo také 
sídlo berního referátu do roku 1902 
na adrese Gymnasiální č. 9. Bývalé 
české Jirsíkovo gymnázium koupil 
od c. k. eráru v roce 1913 biskupský 
chlapecký seminář. včetně kostela 
sv. václava a zahrady. seminář sídlil 
v objektu léta, až do zrušení v roce 
1950. v rekonstruované budově se 

v roce 1960 usadila část ekonomic-
ké fakulty vysoké školy zemědělské, 
vysokoškolská menza a koleje. potom 
dopravní učiliště. šikmo naproti býval 
hostinec a vinárna Františka hausera, 
původně U vojtů, v nové době Bistro 
u hausera.

na konci ulice u nádražní byl hos-
tinec U bílého anděla. v roce 1898 
převzala hostinec kateřina Řehořová. 
v některých publikacích se uvádí, že 
tady U anděla se konal sjezd sociální 
demokracie, ale nekonal se zde, ale 
v protivínské pivnici v Žižkově třídě. 
vedle „anděla“ do nádražní třídy vznikl 
později chvalně známý objekt lucerna 
s tančírnou, kde vyučoval tanci mistr 
Josef Bouša. na palackého náměstí 
býval hostinec Jirsíkov, dnes U ka-
licha. sice je to na „palačáku“, kdysi 

„Josefáku“, ale podle číslování domů 
je to stále skuherského ulice. 

v ulici byl také hostinec Františ-
ka chalupy „U karla havlíčka“, dům 
spolku katolických tovaryšů, vedle 
Betkův hostinec, později U tesařů. 
dále hostinec U hilbertů anny hilber-
tové, hostinec U Železných Bohumíra 
Železného a ještě pár živnostníků pro-
dávalo pivo v lahvích. v nové době re-
staurace pepin. za socialismu se usa-
dil v tužkárně národní podnik provoz 
„národního podniku motor“ a v ulici 
Uhelné sklady s tehdy důležitou ob-
jednávkovou kanceláří.

až do 7. června je možné si na 
úřední desce magistrátu prostudo-
vat návrh zadání změny územního 
plánu v lokalitě U hvízdala. navr-
hovatelem je majitel pozemků, který 
chce posunout hranici nezastavi-
telného území krajinné zeleně blíže 
k zástavbě. 

„V řešeném území chce navrho-
vatel realizovat výstavbu rodinného 
domu  a posunutím plochy krajinné 
zeleně tak dojde k logickému ukon-
čení zastavitelného území zahradní-
ho bydlení na přírodní hranici, kte-
rou tady  tvoří meliorační strouha 
s doprovodnou zelení, a tím bude 
oddělena budoucí zástavba od chrá-
něného území  ptačí oblasti česko-
budějovických rybníků jako součásti 
Natura 2000,“ vysvětlila náměstkyně 
primátora Ivana popelová (ods).

návrh zadání je začátkem proce-
su vedoucího ke změně územního 
plánu. podle schváleného zadání, 
které stanovuje, jaký je požadavek 
na změnu, se připraví návrh změny. 
ten se ještě projednává s dotčený-
mi orgány a institucemi i s veřejností 
a poté schvaluje v zastupitelstvu. 

Vystavení změny 
U Hvízdala

Po nové silnici auta
pojedou už v říjnu

Schválené návrhy na úpravu územního plánu

Stavební úřad uspíší 
řízení a zkrátí lhůty

Stavba propojení okruhů (prodloužení třeboňské silnice I/34 z Okružní 
ulice do Nádražní) se pomalu chýlí ke konci. Řidiči ji budou moci využí-
vat už od října, definitivně bude dokončena příští rok v březnu. Součástí 
komunikace je i nový podjezd pod železniční tratí. Silnice ústí do křižo-
vatky Nádražní-Jírovcova.  Foto Petr Zikmund
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Nová ulice ponese jméno
rodáka Mikuláše Faulfiše 

Naše voda. Náš život.

ČEVAK a.s. 
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
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Service for the Future
www.asa-cz.cz

n  strojní úklid a údržba zeleně  
v průmyslových areálech

n  možnost odvozu a odstranění 
nebezpečných odpadů

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

Služby pro průmyslové zákazníky:

P o z n á v a c í  s o u t ě ž
p r o  d ě t i  a  m l á d e ž

na děti a mládež do 16 
let čeká další poznávací 
soutěž související s pa-
mátkami, historií, architek-
turou a uměním. navazuje 
na loňskou konanou pod 
názvem čtyři živly v ar-
chitektuře a umění: voda. 
tentokrát však bude 
ústředním motivem žhavý 
živel – oheŇ. soutěž je 
zaměřená na vše, co ve 
městě české Budějovice 
souvisí s ohněm – požáry, 
stavební materiály, řemesla, hasičské 
sbory, patroni… soutěž opět připra-
vil odbor památkové péče magistrá-
tu města a národní památkový ústav 
české Budějovice.

zapojit se může jednotlivec i kolek-
tiv (třída). stačí si jen vyzvednout v tu-
ristickém informačním centru v pří-
zemí radnice (vchod č. 2) či stáhnout 

n  11. 6. - 13. 6.  
Komediantský víkend
na náměstí přemysla otakara II. 

a piaristickém náměstí se budou 
konat divadelní představení. v pá-
tek 11. června začne komediant-
ský víkend večerním představením 
motýl divadla kvelb na náměstí 
přemysla otakara II., pokračovat 
budou víkendová odpolední a ve-
černí představení s teátrem víti 
marčíka na piaristickém náměstí. 
n  26. 6. - 27. 6.  

víkend sportu a zdraví 
v Beach areálu u sportovní haly 

se budou konat beach volejbalové 
turnaje, soutěže pro děti i dospě-
lé, doprovodné hudební a kulturní 
programy.
n  30. 6. až září  

umění ve městě
výstava současného umění v cen-

tru města, která potrvá celé léto. ver-
nisáž 30. 6. 2010 v 11.00 h.

Kulturní
pozvánky

na představení na otáčivém 
hledišti v českém krumlově lze 
koupit tzv. evstupenky, které 
si vytisknete doma. Umožňuje 
to od poloviny letošního dub-
na městský rezervační systém 
– cBsystem. nejprve se zare-
gistruje na webových stránkách 
www.cbsystem.cz a vstupenku 
si na internetu nejen velice jed-
noduše zarezervujete, ale rov-
nou i zaplatíte a vytisknete. vše 
z pohodlí domova, bez nutnosti 
chodit k pokladně. 

„Nejprodávanějšími tituly jsou 
Robin Hood, Čarostřelec, Mac-
beth a Kašpárek v rohlíku. V brz-
ké době počítáme s rozšířením 
systému i na další scény Jiho-
českého divadla,“ poznamenala 
náměstkyně primátora Ivana po-
pelová (ods).

eVstupenky 
na točnu 

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

z internetu (www.c-bud-
ejovice.cz nebo www.
npu-cb.cz) pracovní listy 
s otázkami, na které je tře-
ba najít odpověď, a vyplnit 
je. soutěž probíhá od po-
loviny května do 31. října.   

hlavní cenou je celo-
roční rodinná vstupenka 
na památkové objekty 
ve správě národního pa-
mátkového ústavu, pro 
vítězný kolektiv skupino-
vá vstupenka do jednoho 

vybraného památkového objektu. při-
praveny jsou i zajímavé věcné ceny.

Užitečné informace najdete také 
u pracovníků národního památko-
vého ústavu v českých Budějovicích 
(tel. 387 312 141). po předchozí do-
hodě zde můžete čerpat vědomos-
ti z bohatých fondů knihovny (tel. 
387 312 141-186).

českobudějovičtí zastupitelé roz-
hodli o názvu nově vzniklé ulice v hu-
sově kolonii. ve hře byly dva návrhy. 
Buď osobnost středověku a českobu-
dějovický rodák mikuláš Faulfiš, nebo 
blízká obec Jelmo a od ní odvozený 
název Jelmovská. 

„Zastupitelé se přiklonili naprostou 
většinou hlasů k pojmenování po vý-
znamném českobudějovickém rodáko-
vi Mikuláši Faulfišovi, který se narodil 
kolem roku 1380. Na studiích v Praze 
se seznámil a spřátelil s mistrem Ja-

nem Husem. Patrně na jeho žádost 
navštívil v roce 1406 Anglii a přivezl od-
tud spisy významného náboženského 
reformátora Johna Wycliffe (v češtině 
znám jako Jan Viklev). Ty pak výrazně 
ovlivnily počátky husitského hnutí,“ vy-
světlil primátor Juraj thoma (ods). 

dodal, že ulice  mikuláše Faulfiše  
velmi dobře zapadne právě do této 
lokality, neboť se v jejím sousedství 
nacházejí další ulice nesoucí název 
osobností středověku, mikuláše z husi, 
rokycanova a korandova.

Samsonova kašna je připravena na letní sezonu

nadace křižovatka spolupra-
cuje od druhé poloviny roku 2008 
s nemocnicemi na celém území čr 
v rámci projektu „monitory dechu 
BaBysense ll maminkám“, který 
má za cíl informovat maminky o ri-
ziku ohrožení novorozenců syndro-
mem náhlého úmrtí kojenců – sIds. 

v českých Budějovicích si ma-
minky mnohou zapůjčit monitor 
dechu kojenců ve zdravotnické pro-
dejně medImat (pražská 1813/3, 
tel. 775 205 705) nebo v lékárně 
před špitálem (B. němcové 610/39, 
tel. 386 325 493).

Monitory dechu
pro kojence

odboru kultury připravil na úterý 
1. června 2010 u sportovní haly den 
určený dětem i jejich rodičům. od 14 
do 18 hodin si budou moci všichni 
vyzkoušet své dovednosti a zdat-
nost na horolezecké stěně, atrak-
ci opičí dráhu či skládání puzzle. 
můžete si vyzkoušet i další skvělou 
novinku – lovec světla, která pro-
věří vaši koordinaci pohybů, reflexy, 
postřeh i paměť. mozkové závity si 
můžete procvičit i na šifrách či u sta-
noviště pořádané menzou. 

vzp pro děti připravila divadelní 
hru „Jak statečný honzík své zoubky 
zachránil,“ dospělí si mohou nechat 
změřit cholesterol, tlak nebo tuky v 
těle. se svou Bike show se představí 
pepa Bigi. nemohou chybět ani nej-
různější sportovní a soutěžní stano-
viště jako např. prolézání a skákání v 
pytlích, házení molitanovými míčky 
na panáka a na plechovky, lovení 
rybiček, jízda na koloběžce, skákání 
na nafukovacím míči, kreslení křída-
mi. na každém stanovišti čeká slad-
ká odměna. vstup je volný! 

Dětský den


