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2 Úvodní informace 

2.1 Základní údaje o projektu 
Tab. 1 Základní údaje o projektu 

Název projektu Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného - Nádražní)  
Lokalizace �eské Bud�jovice, Lannova t�ída (úsek Štítného - Nádražní)  

Žadatel 

Statutární m�sto �eské Bud�jovice  
nám. P�emysla Otakara II. �. 1, 2 
370 92 �eské Bud�jovice 
 
I�: 002 44 732 
DI�: CZ 002 44 732  
 
Statutární zástupce / osoba odpov�dná za realizaci projektu:           
Ing. Ivana Popelová, 1. nám�stek primátora  
 
Kontaktní údaje:  

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Baumruková   
E-mail: baumrukova@c-budejovice.cz  

           Telefon: 386 803 204 
Celkový rozpo�et 75 296 840 K� v�etn� DPH 
Termín zahájení projektu 1. 10. 2005 
Termín ukon�ení projektu 30. 6. 2010 
 

2.2 Základní informace o žadateli  
2.2.1 Stru�ný popis žadatele, obecná charakteristika 

Statutární m�sto �eské Bud�jovice je územní 
samosprávnou jednotkou v souladu s § 1 zákona 
�. 128/2000 Sb., o obcích. Dle § 4 tohoto zákona 
vystupuje v právních vztazích svým jménem a 
nese odpov�dnost z t�chto vztah� vyplývající. Je 
tedy právnickou osobou s plnou právní 
subjektivitou.   
 
Posláním statutárního m�sta je zajišt�ní ve�ejné 
správy na svém území, p�ípadn� výkon státní 
správy v územním obvodu a za podmínek 
stanovených zákony. 
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Tab. 2 Základní informace o žadateli 

Název Statutární m�sto �eské Bud�jovice 

Sídlo nám. P�emysla Otakara II. �. 1, 2, 370 92 �eské 
Bud�jovice 

Právní forma statutární m�sto  
I� 002 44 732 
DI� CZ 002 44 732 
Statutární zástupce / osoba 
zodpov�dná za realizaci projektu Ing. Ivana Popelová, nám�stkyn� primátora 

Kontaktní osoba Ing. Dagmar Baumruková, vedoucí Odboru rozvoje a 
cestovního ruchu  

Kontaktní e-mail baumrukovad@c-budejovice.cz  
Kontaktní telefon 386 803 204 
Plátce DPH ne 

Statutární orgán nám�stkyn� primátora 
Ing. Ivana Popelová 

 
2.2.2 Hlavní �innosti  

Hlavním úkolem statutárního m�sta je pe�ovat  o všestranný rozvoj svého území a o pot�eby 
svých ob�an�. P�i pln�ní svých úkol� chrání též ve�ejný zájem vyjád�ený v zákonech a jiných 
právních p�edpisech.  
 
Pravomoc zastupitelstva 
 
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:  

 schvalovat program rozvoje obce 
 schvalovat územní plán obce a regula�ní plán 
 schvalovat rozpo�et obce a záv�re�ný ú�et obce 
 z�izovat trvalé a do�asné pen�žní fondy obce 
 z�izovat a rušit p�ísp�vkové organizace a organiza�ní složky obce, 

schvalovat jejich z�izovací listiny 
 rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich 

zakladatelské listiny, spole�enské smlouvy, zakládací smlouvy a 
stanovy 

 vydávat obecn� závazné vyhlášky obce 
 rozhodovat o vyhlášení místního referenda 
 navrhovat zm�ny katastrálních území uvnit� obce, schvalovat dohody o 

zm�n� hranic obce a o slu�ování obcí 
 volit starostu, místostarosty a další �leny rady obce a odvolávat je z 

funkce, stanovit po�et �len� rady obce, jakož i po�et dlouhodob� 
uvoln�ných �len� tohoto zastupitelstva, z�izovat a zrušovat výbory, 
volit jejich p�edsedy a další �leny a odvolávat je z funkce 

 stanovit výši odm�n neuvoln�ným �len�m zastupitelstva obce 
 z�izovat a zrušovat obecní policii 
 rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o form� této 

spolupráce 
 rozhodovat o z�ízení a názvech �ástí obce, o názvech ulic a dalších 

ve�ejných prostranství 
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Pravomoc rady 
 
Rad� obce je vyhrazeno:  

 zabezpe�ovat hospoda�ení obce podle schváleného rozpo�tu, 
provád�t rozpo�tová opat�ení v rozsahu stanoveném zastupitelstvem 
obce 

 rozhodovat ve v�cech obce jako jediného spole�níka obchodní 
spole�nosti 

 vydávat na�ízení obce 
 projednávat a �ešit návrhy, p�ipomínky a podn�ty p�edložené jí �leny 

zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce 
 stanovit rozd�lení pravomocí v obecním ú�adu, z�izovat a zrušovat 

odbory obecního ú�adu 
 jmenovat a odvolávat vedoucí odboru a obecního ú�adu 
 z�izovat a zrušovat podle pot�eby komise rady obce, jmenovat a 

odvolávat z funkce jejich p�edsedy a �leny 
 kontrolovat pln�ní úkol� obecním ú�adem a komisemi v oblasti 

samostatné p�sobnosti obce 
 stanovit celkový po�et zam�stnanc� obce v obecním ú�adu a v 

organiza�ních složkách obce 
 rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výp�j�ce, tuto 

p�sobnost m�že rada obce sv��it p�íslušnému odboru obecního ú�adu 
nebo p�ísp�vkové organizaci obce 

 stanovit pravidla pro p�ijímání a vy�izování petic a stížností 
 schvalovat organiza�ní �ád obecního ú�adu 
 ud�lovat a odnímat �estné ob�anství obce a ceny obce 

 
2.2.3 Hospoda�ení a finan�ní situace subjektu 

Tab. 3 Hospoda�ení a finan�ní situace subjektu k 31. 12. 20071 

Položka �ástka v tis. K� 
Stálá aktiva 10 151 790 
Ob�žná aktiva 4 116 996 
Vlastní kapitál (v�etn� HV) 13 781 887 
Cizí zdroje 486 900 

 
 

                                                 
1 Rozvaha sestavená k 31. 12. 2007.  
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2.3 Zkušenosti s realizací projektu 
 Statutární m�sto �eské Bud�jovice v 
uplynulých t�ech letech realizovalo velké 
množství typov� stejných projekt� (tedy 
projekt� zam��ených na  rekonstrukci, 
modernizaci �i výstavbu místních komunikací) 
jako je projekt Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného 
– Nádražní). Jedním z úkol� Statutárního m�sta 
�eské Bud�jovice dle zákona je totiž oprava 
místních komunikací. Každoro�n� tak m�sto 
vynaloží n�kolik stovek milion� na rekonstrukci, 
modernizaci a výstavbu místních komunikací. P�t 
z typov� stejných realizovaných projekt� uvádí 

Tab. 4.  
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice má rovn�ž 
bohaté zkušenosti s �erpáním dotací ze 
strukturálních fond� Evropské unie (nap�. 
Regionálního opera�ního programu NUTS II 
Jihozápad – projekt Rekonstrukce Lannovy t�ídy – 2. 
etapa; Spole�ného regionálního opera�ního 
programu – projekt Cestujeme bez bariér; 
Opera�ního programu Infrastruktura – projekt 
Trolejbusová tra� sídlišt� Vltava – �eské Vrbné). 
 
Z hlediska finan�ní velikosti má žadatel 

v posledních t�ech letech zkušenosti s realizací 
projektu s finan�ním rozsahem 80 % celkové 
velikosti p�edpokládaných náklad� projektu 
Lannova t�ída – 3. etapa (projekt Cestujeme bez 
bariér – rozší�ení specifického vozového parku MHD 
�. Bud�jovice s rozpo�tem 68 200 000 K�). 
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Tab. 4 Dosavadní zkušenosti žadatele s realizací projekt� 

Název projektu 

Období 
realizace 
(m�síc, 

rok) 

Rozpo�et 
projektu  

(v K�) 

Zdroj 
financování Stru�ný popis projektu 

Cyklistická stezka po 
pravém b�ehu Vltavy 
úsek Heliport – 
Mánesova 

06/2007 
– 
12/2007 

1 806 000 
Státní fond 
dopravní 
infrastruktury 

Vybudování 730metrového úseku 
stezky pro cyklisty od fotbalového 
stadionu k heliportu. 

Cestujeme bez bariér – 
rozší�ení specifického 
vozového parku MHD 
�B 

02/2006 
– 
12/2006 

68 200 000  

Spole�ný 
regionální 
opera�ní 
program 

Nákup 4 nízkopodlažních 
autobus� a 2 nízkopodlažních 
trolejbus� vybavených plošinou 
pro vozí�ká�e a dalším 
vybavením pro osoby 
s omezenou možností orientace a 
s fyzickým postižením.  

Trolejbusová tra� sídlišt� 
Vltava – �eské Vrbné 
v �. Bud�jovicích 

07/2007 
– 
12/2007 

20 128 082 
Opera�ní 
program 
Infrastruktura 

V rámci projektu byla 
zrekonstruována stávající smy�ka 
v �eském Vrbném, prodloužena 
trolejbusová tra� ze sídlišt� Vltava 
na smy�ku �V v délce cca 1,2 
km, položeny napájecí a zp�tné 
kabely v délce kabelové trasy cca 
0,5 km.  

Stezka a lávky pro 
cyklisty p�es Vltavu – 
1. etapa 

08/2006 
– 
04/2007 

18 164 574 
Státní fond 
dopravní 
infrastruktury 

Vybudování cyklistické stezky a 
lávky jakožto sou�ást rozši�ování 
p�ších a cyklistických tras ve 
m�st� �eské Bud�jovice.  

Údržba cyklostezky – 
lávka p�es Vltavu pro 
cyklisty a p�ší 
v �eských 
Bud�jovicích u OMV 

05/2007 
– 
05/2008 

13 938 707 
Státní fond 
dopravní 
infrastruktury 

Rekonstrukce smíšené lávky  
p�es Vltavu u benzinové �erpací 
stanice OMV, na níž stát p�isp�l 
4 089 000 K�. Jednalo se o 
poslední lávku poni�enou 
povodn�mi, která ješt� nebyla 
opravena. 

Lannova t�ída – 2. 
etapa (Jeronýmova – 
Štítného) 

10/2006 
– 6/2010 34 065 402 

Regionální 
opera�ní 
program 
NUTS II 
Jihozápad 

Projekt je 2. etapou rekonstrukce 
Lannovy t�ídy v úseku 
Jeronýmova  - Štítného), celkem 
630 m. Projekt zahrnuje 
kompletní rekonstrukci 
komunikace v�etn� vým�ny 
inženýrských sítí a úpravy zelen�. 

Lannova t�ída – 1. 
etapa (Na Sadech – 
Jeronýmova) 

2/2006 –  
6/2006 29 000 000 M�sto �eské 

Bud�jovice 

Vým�na �ásti inženýrských sítí, 
kompletní rekonstrukce 
komunikace do hloubky p�l 
metru, zm�na prostorového 
�ešení a osazení nového 
mobiliá�e Lannovy t�ídy v úseku 
Na Sadech – Jeronýmova.  
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3 Popis projektu 
3.1 Lokalizace a širší územní kontext projektu 
Projekt Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného - Nádražní) je, jak již název napovídá, lokalizován 
do ulice Lannova t�ída v úseku ulic Štítného – Nádražní.  
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice má v sou�asnosti 94 747 obyvatel. �eské Bud�jovice 
jsou sídlem Krajského ú�adu Jiho�eského kraje, okresním m�stem i obcí s rozší�enou 
p�sobností. Proto se projekt Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – Nádražní) netýká pouze 
ob�an� s trvalým bydlišt�m v �eských Bud�jovicích, ale i ob�an�, kte�í do krajského m�sta 
dojížd�jí za prací, ú�ady, léka�i, do škol apod.  
 
Podrobn�jší informace o lokalizaci uvádí následující tabulky a obrázky. 
 

Tab. 5 Lokalizace projektu 

Region soudržnosti (NUTS II) Jihozápad 
Kraj (NUTS III) Jiho�eský 
Okres �eské Bud�jovice 
ORP �eské Bud�jovice  
Turistický region Jižní �echy 
Oblast T�ebo�ská a �eskobud�jovická pánev 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice  

 
Vzdálenost �eských Bud�jovic vzhledem k ostatním centr�m osídlení v rámci i mimo 
Jiho�eský kraj je uvedena v následující tabulce.  
 

Tab. 6 Vzdálenost m�sta �eské Bud�jovice od center osídlení  

Centrum osídlení Pozemní komunikace 
Praha 148 km 
Brno 218 km 
Plze� 136 km 
�eský Krumlov 25 km 
Jind�ich�v Hradec 54 km 
Linz 100 km 
Víde� 199 km 
Dolní Dvo�išt� (hrani�ní p�echod Rakousko) 40 km 
Strážný (hrani�ní p�echod SRN) 88 km 

 
Zdroj: www.mapy.atlas.cz, 2008  
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Obr. 1 Lokalizace Statutárního m�sta �eské Bud�jovice 

 
 
 

Zdroj: www.mapy.cz  
 

Statutární m�sto se nachází v samém st�edu Jiho�eského kraje.  
 
 

Obr. 2 Lokalizace Jiho�eského kraje, okresu �eské Bud�jovice 
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Obr. 3 Lokalizace projektu  

 
Zdroj: www.mapy.cz  

 
Lannova t�ída je spojnicí mezi centrem m�sta a vlakovým nádražím.  

 

Obr. 4 Lokalizace projektu – fotografická mapa 

 

 
Zdroj: www.mapy.cz  

 
Z výše uvedené fotografické mapy je patrný dnešní stav Lannovy t�ídy v úseku ulic Štítného 
– Nádražní.  
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Obr. 5 Lokalizace projektu – fotografická mapa, sí� cyklostezek 

 
Zdroj: www.mapy.cz  

 
Z uvedené mapy je z�ejmá absence cyklistického napojení centra m�sta sm�rem na východ 
(v�etn� vlakového nádraží).  

 
 

Obr. 6 Lokalizace projektu – základní mapa, sí� cyklostezek 

 
Zdroj: www.amapy.atlas.cz 

 
Rovn�ž z tohoto širšího náhledu je patrná absence cyklistického napojení centra m�sta 
sm�rem na východ.  
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Obr. 7 S�ítání dopravy 

 
Zdroj: www.rsd.cz  

 
Obr. 7 ukazuje intenzitu sousedících komunikací: Na Sadech projede 20 040 aut denn�, 
Nádražní ulicí pak 29 832 aut denn� (jde zárove� o silnici II. t�ídy �íslo 157).  
 
Prostor Lannovy t�ídy v �eských Bud�jovicích je bezesporu nejvýznamn�jší úsek tradi�ní 
místní „m�stotvorné“ osy propojující hlavní vlakové a autobusové nádraží s hlavním 
(historickým) nám�stí m�sta. Celková délka této urbanistické osy je cca 900 m, z toho 
samotná Lannovka je dlouhá cca 630 m. Urbanisticky založená radiální trasa Lannovy t�ídy 
bezprost�edn� souvisí se stavebním vývojem historického jádra m�sta �eské Bud�jovice 
(dnes m�stskou památkovou rezervací) a jeho expanzí do okolních prostor�. Její charakter a 
stavební linie se utvá�ely p�edevším v období prolomení m�stských hradeb a nástupu 
stavební �innosti v prostoru Pražského a Víd��ského p�edm�stí. 
 
Z hlediska zásadní p�em�ny funkce a dopravního uspo�ádání této významné m�stotvorné 
ulice je nutné uvést tyto dobové realizace:  

 stavební úpravy p�vodn� otev�ené vodote�e do podzemní klenuté 
kanaliza�ní stoky 

 zavedení trasy MHD a její elektrifikace 
 výstavba obchodního domu – monolitu OD Prior, úpravy klenby 

kanaliza�ního sb�ra�e a demontáž trolejového vedení 
 zm�na uli�ního profilu, zrušení trasy MHD v celém rozsahu Lannovy 

t�ídy a realizace tzv. p�ších zón 
 
Na území Lannovy t�ídy se nachází nejen památkov� chrán�né objekty (západní vstupní 
�ást Lannovky), ale i pom�rn� architektonicky hodnotné budovy z 19. a 20. století, v�etn� 
budovy vlakového nádraží. �ešeným územím prochází ochranné pásmo hradebního 
systému m�stské památkové rezervace, které p�edur�uje základní regulaci a podmínky pro 
stavební �innost v dot�eném území.  
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V sou�asné dob� je z�ejmé, že stávající �ešení uli�ního profilu Lannovy t�ídy pln� 
neodpovídá požadavk�m na daný prostor a jeho nezastupitelnou „m�stotvornou“ úlohu.  
 
Platný územní plán m�sta �eské Bud�jovice charakterizuje Lannovu t�ídu jako 
významnou urbanistickou regula�ní osu, reprezentativní m�stskou komunikaci 
s p�evažujícím p�ším charakterem. Zástavba lemující tuto m�stskou t�ídu je navržena jako 
exponované smíšené území s nejvyšší mírou m�stské regulace. V prodloužení Lannovy t�ídy 
je navržen podchod pod nádražím pro p�ší a cyklisty.  
 
Návrh regula�ního plánu Pražská �tvr� a lokalita Lannova vymezuje zájmový prostor jako 
centrum Víde�ské �tvrti s požadovanou komplexní p�estavbou jeho parteru. Lannova t�ída je 
obdobn� �ešena jako základní urbanistická osa Víde�ské �tvrti propojující hlavní p�ší trasou 
historické centrum se základním dopravním terminálem m�sta �eské Bud�jovice (vlakové a 
autobusové nádraží) s možností �ešení rozší�ení stávajícího podchodu v Nádražní ulici, 
napojení na hlavní p�estupní stanice MHD, s d�razem na rozvoj obchodních aktivit, 
maximální zklidn�ní vozidlové dopravy, p�ší pr�chody p�iléhajícími bloky a umíst�ní 
cyklistické trasy.  
 
�ešené území III. etapy stavebních úprav parteru Lannovy t�ídy navazuje na I. etapu – 
úsek od Sad� po Jeronýmovu a II. etapu – úsek od Jeronýmovy po Štítného. III. etapa 
– úsek je vymezen od Štítného po obrubník Nádražní ulice. Tento úsek je v sou�asné dob� 
charakteristický p�ším provozem s omezeným vjezdem vozidel bez vyzna�ení trasy jízdy.  
 
V daném prostoru se nachází p�vodní sadovnické úpravy zelen� s keramickými vanami 
(výše uvedená zm�na uli�ního profilu v 80. letech) a drobné úpravy zpevn�ných ploch 
související s rekonstrukcemi a výstavbou p�ilehlých objekt� po roce 1989. Do�asné objekty 
prodejních stánk�, které byly do Lannovy t�ídy umíst�ny odborem architektury Ú�adu m�sta 
�eské Bud�jovice, byly v poslední dob� postupn� všechny odstran�ny.  
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3.2 Popis výchozí situace projektu 
3.2.1  Definování problému 
Projekt Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – Nádražní) se skládá z rekonstrukce �ásti místní 
komunikace Lannova t�ída. Tato komunikace svojí technickou kvalitou a stávající 
kapacitou nedosta�uje svému významu a využití. 
 
Požadavky na rozvoj sít� místních komunikací souvisejí p�edevším s napojením rozvojových 
zón, ale také se zlepšováním bezpe�nostních parametr� dopravy. Sem pat�í budování a 
rekonstrukce chodník�, pop�ípad� dalších cest pro jiné druhy dopravy než automobilové. 
 
Lannova t�ída je místní komunikací, která spojuje historické centrum m�sta s vlakovým a 
autobusovým nádražím. Jde tak o jednu z páte�ních komunikací ekologické dopravy, nebo� 
je ur�ena p�edevším pro p�ší a cyklisty. V sou�asné dob� byla provedena rekonstrukce 1. 
úseku, etapa od ulice Na Sadech k Jeronýmov� ulici a chystá se rekonstrukce 2. úseku, 
etapa od ulice Jeronýmova k ulici Štítného. První úsek je již zcela optimalizován pro 
bezmotorovou dopravu (chodce a cyklisty). Jak vyplývá z mapy cyklostezek, tak je dnes 
velmi dob�e vy�ešeno cyklistické �ešení v rámci historického centra m�sta a napojení sídliš�. 
Naprosto ale chybí možnost napojení této již vybudované sít� na vlakové a autobusové 
nádraží. Zejména v p�ípad� vlakového nádraží je tento problém velmi citelný, nebo� tyto dva 
druhy ekologické dopravy by mohly vytvá�et synergii (p�eprava kol vlakem již funguje).  
 
Dalším výrazným aspektem je skute�nost, že dnešní Lannova t�ída (s výjimkou již 
dokon�ené první etapy) p�edstavuje komplikovaný dopravní koridor, kde se mísí více druh� 
dopravy, nebo� �ást ulice je otev�ena pro motorovou dopravu. Dochází tak nejen ke 
kolizím automobil� s cyklisty a chodci, ale též mezi cyklisty a chodci navzájem, nebo� jim 
nejsou vyzna�eny speciální pruhy. Jedná se tedy o klasickou bodovou závadu.  V rámci 
projektu dojde k odstran�ní této bodové závady, a tím dojde k podstatnému snížení 
bezpe�nostních rizik dopravy a zárove� zvýšení plynulosti dopravy. 
 
V rámci projektu dojde k rekonstrukci místní komunikace, která se napojuje na 
významnou komunikaci uvedenou v rámci Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
na území Jiho�eského kraje, a to silnici II. t�ídy – Nádražní. 
 
Místní komunikace Lannova t�ída je komunikací IV. t�ídy. Úsek dané komunikace, na 
n�mž je �ešena bodová závada, je napojen na nad�azenou silni�ní sí�, a to ulici 
Nádražní, která spadá do kategorie silnic II. t�ídy.  
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Graf 1 Vývoj po�tu dopravních nehod zavin�ných chodci, �R 2000 - 2004 

Vývoj po�tu dopravních nehod zavin�ných chodci, 
�R
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Zdroj: www.rsd.cz 

 
Jak už ze statistik Ministerstva dopravy, BESIP vyplývá, v�tšina nehod týkajících se chodc� 
se odehrává v obcích. Tuto skute�nost dokumentuje následující statistika, týkající se 
nehodovosti chodc� v �R. 
 

Graf 2 Dopravní nehody chodc�, �R – 2002 - 2004 

 
Zdroj: www.rsd.cz   

 
V rámci projektu Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného - Nádražní) je nejvíce ohrožena cílová 
skupina chodci - dít�. Pohyb d�tí na této t�íd� vyplývá zejména z toho, že velká �ást škol se 
nachází v centru m�sta a d�ti, které dojížd�jí, se pak zpravidla musejí p�esunout na nádraží, 
které leží na konci Lannovy t�ídy.  
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3.2.2.  Stru�ná analýza a vyhodnocení významu projektu pro �ešené území 
 
Vymezení  
Platný územní plán charakterizuje Lannovu t�ídu jako významnou urbanistickou regula�ní 
osu, reprezentativní m�stskou komunikaci s p�evažujícím p�ším charakterem. Návrh 
regula�ního plánu Pražská �tvr� a lokalita Lannova klade d�raz na maximální zklidn�ní 
dopravy a umíst�ní cyklistické trasy. 
 
Prostor Lannovy t�ídy je bezesporu nejvýznamn�jší úsek tradi�ní místní 
„m�stotvorné“ osy propojující hlavní vlakové a autobusové nádraží s hlavním 
(historickým) nám�stím m�sta. Celková délka této urbanistické osy je 900 m, z toho 
samotná Lannova t�ída je dlouhá 630 m. 
 
Doprava a dopraní za�ízení  
V horní �ásti III. úseku Lannovy t�ídy je vytvo�eno 57 parkovacích míst. P�ší provoz probíhá 
na chodnících podél obou uli�ních front a navazuje na p�echod se sv�telnou signalizací 
v Nádražní ulici, který je �ešen jako spole�ný cca uprost�ed uli�ního profilu Lannovky. 
V sou�asné dob� je �ást Lannovy t�ídy, od ulice Štítného po d�m �.p. 90/49, �ešena jako 
p�ší zóna s možností parkování. Od domu �.p. 90/49 je Lannova t�ída �ešena jako 
jednosm�rná ulice s možností parkování. Ulice Dvo�ákova je pr�jezdná obousm�rn� a ulice 
Chel�ického také. Vyúst�ní Lannovy t�ídy do Nádražní ulice je pro vozidla zaslepeno.  
 
Povrchovou úpravu tvo�í v naprosté v�tšín� živi�ný koberec. Podélný sklon v dolních dvou 
t�etinách je tém�� zanedbatelný, p�í�né sklony jsou mnohdy nedostate�né pro rychlé 
odvedení srážkových vod, což ješt� znásobují nerovnosti v povrchu, dané jednak stá�ím a 
jednak nižšími požadavky tehdejších norem. Odvodn�ní je bodové do klasických uli�ních 
vpustí. V úseku p�ed OD Prior je výrazná zm�na výškové úrovn� (cca 30 – 35 cm).  
 
Dopravní zatížení v dolních dvou t�etinách ulice tvo�í, s výjimkou zásobování, p�evážn� 
chodci. Ulice je spojnicí centra m�sta a obou nádraží (vlakové, autobusové), a proto je zde 
p�ší frekvence velmi silná. Trasa je využívána i cyklisty, ale není sou�ástí jasn� 
vymezeného cyklistického tahu. V horní �ásti ulice a na kolmých ulicích do ní ústících je 
velmi živý provoz osobních automobil�. D�vodem jsou jednak zde soust�ed�né obchodní a 
další aktivity a dále budova Policie �R s velkým po�tem zam�stnanc� a v neposlední �ad� 
blízkost obou nádraží. Pot�eba parkování je tady (v�etn� bo�ních ulic) velmi silná a zna�n� 
p�evyšuje nabídku, což vede k porušování dopravních p�edpis�. V dolních dvou t�etinách 
ulice není parkování v�bec možné a kv�li existenci záhon� je obtížné i zásobování obchod�. 
Významnou kapacitou pro parkování je v této �ásti pouze p�ilehlé parkovišt� u OD Prior a 
dále potom na horním a dolním konci ulice dochází k nejvyšší koncentraci chodc�. Je to 
dáno �ekáním u p�echod� p�es dopravn� zatížené ulice a blízkostí MHD, nádraží a centra 
m�sta. Velmi významný proud chod� odbo�uje z Lannovy t�ídy do Dvo�ákovy ulice sm�rem 
k autobusovému nádraží. P�echod p�es ulici Na Sadech je �ízen sv�telným signaliza�ním 
za�ízením, obdobn� je nov� �ešeno k�ížení s Nádražní ulicí, v�etn� zaslepení vjezdu a 
výjezdu  Lannovy t�ídy. 
 
Záv�rem vyhodnocení sou�asného stavu dopravy a dopravních za�ízení v Lannov� t�íd� lze 
konstatovat:  

 ulice dokáže žít jako p�ší zóna a bude i do budoucna klást požadavky 
na vytvá�ení podmínek pro p�ší frekvenci a pro cyklisty 

 stavební prvky použité p�i poslední p�estavb� a p�erostlá zele� jsou 
bariérami pro další rozvoj 

 nepopiratelné ambice stát se promenádní reprezentativní obchodní 
t�ídou, v souvislosti s úpravami p�ednádražního prostoru, kladou 
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požadavky na revizi dopravního systému a prostoru a nové �ešení 
uli�ního profilu 

 
Význam pro region 
Projekt má pro �ešené území velký význam, a to z t�chto d�vod�:  

 zvýší úrove� dopravní dostupnosti mezi jednotlivými �ástmi obce 
 zvýší kvalitu dopravní obslužnosti objekt� a pozemk� u 

rekonstruovaných místních komunikací  
 zlepší úrove� napojení na stávající sí� pozemních komunikací vyšší 

funk�ní skupiny 
 zlepší podmínky pro vedení p�ší a cyklistické dopravy 
 odstraní nežádoucí vlivy na úrove� životního prost�edí – hlu�nost 

vozidla v pohybu a prašnost 
 sníží bezpe�nostní rizika dopravy odstran�ním bodových závad 

komunikace 
 zvýší plynulost dopravy 
 odstraní komunika�ní závady na stávajících krytových vrstvách 

vozovky a p�ších komunikací 
 vytvo�í opat�ení za ú�elem dodržování dovolené rychlosti vozidel, tzn. 

zvýší bezpe�nost chodc� 
 zajistí bezpe�né užívání prostoru místní komunikace osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
3.2.3  Poptávka po výstupech projektu 
Do budoucna lze o�ekávat zvýšenou intenzitu využívání této komunikace, a to v rozsahu 
r�stu po�tu obyvatel m�sta �eské Bud�jovice. M�sto �eské Bud�jovice je jediným m�stem 
kategorie 50 – 90 tisíc obyvatel, kde je od roku 1991 p�írustek obyvatel (v ostatních m�stech 
této kategorie je úbytek). Za �ty�icet let se po�et obyvatel v �eských Bud�jovicích zv�tšil 
zhruba o polovinu.  
 
V letních m�sících bude po�et uživatel� komunikací navýšen o turisty, cykloturisty a 
návšt�vníky m�sta �eské Bud�jovice. 
 
S nár�stem intenzity dopravy v dot�ených oblastech také úzce souvisí nár�st po�tu 
osobních automobil� a dalších dopravních prost�edk� v posledních letech. Na 
následujícím grafu jsou zobrazeny po�ty registrovaných osobních automobil� v jednotlivých 
letech. Z grafu je jasn� patrný r�st po�tu registrovaných automobil� každý rok.  
 

Graf 3 Po�et registrovaných osobních automobil� v Jiho�eském kraji 
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Dle výše uvedeného lze tak tvrdit, že má žadatel dostate�n� zajišt�nou poptávku po 
výstupech projektu.  
 
3.2.4 Soulad projektu s rozvojovými dokumenty 
 

Tab. 7 Soulad projektu se strategií m�sta 

Název strategie Strategický plán m�sta �eské Bud�jovice 
Prioritní oblast A Program pro dostupnost a mobilitu  

Opat�ení A.2 Zlepšit vnit�ní propojení a organizaci dopravy ve m�st� 
A.5 Zlepšovat podmínky pro cyklistickou dopravu a p�ší 

Jakým zp�sobem 
projekt p�isp�je 
k napln�ní cíle 
daného dokumentu 

Projekt napl�uje opat�ení A.2 Zlepšit vnit�ní propojení a organizaci dopravy 
ve m�st� tím, že v rámci projektu dojde k rekonstrukci Lannovy t�ídy, která 
spojuje historické centrum s autobusovým a vlakovým nádražím a 
významnými zastávkami MHD. Díky nov� zrekonstruované Lannov� t�íd� 
tak dojde ke kvalitn�jšímu propojení jednotlivých �ástí m�sta. 
 
Projekt napl�uje opat�ení A.5 Zlepšovat podmínky pro cyklistickou dopravu a 
p�ší tím, že zrekonstruuje Lannovu t�ídu tak, aby zde byl vyhran�n speciální 
pruh pro chodce a pruh pro cyklisty. �ásti pro chodce a cyklisty budou 
rozlišeny opticky podle typu a barvy dlažby. Tím dojde ke zlepšení podmínek 
pro vedení p�ší a cyklistické dopravy. Projekt rovn�ž vytvo�í opat�ení za 
ú�elem dodržování dovolené rychlosti vozidel, aby došlo ke zvýšení 
bezpe�nosti chodc� a cyklist�. Na vjezdech do Lannovy t�ídy budou 
v bo�ních ulicích z�ízeny zpomalovací prahy.  

P�ínosy pro kraj / 
mikroregion / obec  

- zvýšení úrovn� dopravní dostupnosti mezi jednotlivými �ástmi m�sta 
- zvýšení kvality dopravní obslužnosti objekt� a pozemk� u 
rekonstruovaných místních komunikací  
- zlepšení úrovn� napojení na stávající sí� pozemních komunikací vyšší 
funk�ní skupiny 
- zlepšení podmínek pro vedení p�ší a cyklistické dopravy 
- odstran�ní nežádoucích vliv� na úrove� životního prost�edí – hlu�nost 
vozidla v pohybu a prašnost 
- snížení bezpe�nostních rizik dopravy odstran�ním bodových závad 
komunikace 
- zvýšení plynulosti dopravy 
- odstran�ní komunika�ních závad na stávajících krytových vrstvách 
vozovky a p�ších komunikací 
- vytvo�ení opat�ení za ú�elem dodržování dovolené rychlosti vozidel, tzn. 
zvýšení bezpe�nost chodc� 
- zajišt�ní bezpe�ného užívání prostoru místní komunikace osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 

 

 
 
. 
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Tab. 8 Soulad projektu s Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury na území 
Jiho�eského kraje 

Název strategie Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury na území Jiho�eského kraje 
Prioritní oblast 2.7 Silnice a tahy místního významu 
Opat�ení Silnice a tahy místního významu 

Jakým zp�sobem 
projekt p�isp�je 
k napln�ní cíle 
daného dokumentu 

Kapitola 2.7 této koncepce se zabývá p�ímo problematikou - Silnice a tahy 
místního významu. Silnice a tahy místního významu tvo�í svým rozsahem 
v�tšinu silni�ní sít� Jiho�eského kraje, pokrývají celé jeho území, napojují na 
základní silni�ní sí� všechna zbývající m�sta a obce a zajiš�ují rozhodujícím 
zp�sobem jejich p�ímou obsluhu a vzájemné propojení. S ohledem na jejich 
význam, obslužnou funkci v území, nízké dopravní zatížení a realizovaný 
dopravní výkon je nutné zvolit p�im��ený a odpovídající zp�sob a rozsah 
jejich modernizace. 
 
V rámci projektu dojde k rekonstrukci místní komunikace, která se 
napojuje na významnou komunikaci uvedenou v rámci Koncepce 
rozvoje dopravní infrastruktury na území Jiho�eského kraje, a to silnici 
II. t�ídy – Nádražní.  

P�ínosy pro kraj / 
mikroregion / obec  

- zvýšení úrovn� dopravní dostupnosti mezi jednotlivými �ástmi m�sta 
- zvýšení kvality dopravní obslužnosti objekt� a pozemk� u 
rekonstruovaných místních komunikací  
- zlepšení úrovn� napojení na stávající sí� pozemních komunikací vyšší 
funk�ní skupiny 
- zlepšení podmínek pro vedení p�ší a cyklistické dopravy 
- odstran�ní nežádoucích vliv� na úrove� životního prost�edí – hlu�nost 
vozidla v pohybu a prašnost 
- snížení bezpe�nostních rizik dopravy odstran�ním bodových závad 
komunikace 
- zvýšení plynulosti dopravy 
- odstran�ní komunika�ních závad na stávajících krytových vrstvách 
vozovky a p�ších komunikací 
- vytvo�ení opat�ení za ú�elem dodržování dovolené rychlosti vozidel, tzn. 
zvýšení bezpe�nost chodc� 
- zajišt�ní bezpe�ného užívání prostoru místní komunikace osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Anotace zdroje 
(odkaz, kde je 
dokument zve�ejn�n, 
schvalující subjekt, 
verze dokumentu a 
strana):  

www.kraj-jihocesky.cz 
 
Verze schválená Jiho�eským krajem v listopadu 2003 
 
Zpracovatel: UDIMO spol. s r.o. 
 
Strana: 9 - 141 

 
Projekt je dále v souladu se Strategií programu rozvoje Jiho�eského kraje, kde je 
v prioritní ose 3 �ešena dostupnost a infrastruktura. Strategickým cílem této prioritní osy je 
zlepšení stávajícího stavu a budovávání nové dopravní a technické infrastruktury, zlepšení 
podmínek dopravy a dopravní obslužnosti.  
 
Dokument Strategie programu rozvoje Jiho�eského kraje dále navazuje na strategické 
dokumenty na úrovni státu: Národní strategický referen�ní rámec �R, Národní rozvojový 
plán 2007 - 2013, Strategie regionálního rozvoje �R a Strategie udržitelného rozvoje 
�R.  
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V neposlední �ad� je projekt Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – Nádražní) v souladu 
s p�ipravovaným Integrovaným plánem rozvoje m�sta �eské Bud�jovice. Projekt je 
sou�ástí návrhu p�ipravovaného IPRM „M�sto a voda“. To dokazuje P�íloha �. 10.  
3.2.5 Soulad projektu s individuálními projekty 
Vazeb projektu na jiné individuální projekty by bylo možné uvést v nep�eberném množství, 
protože tém�� všechny projekty, které jsou nebo budou realizovány ve m�st� �eské 
Bud�jovice, jižních �echách (p�edevším Krajským ú�adem Jiho�eského kraje) a �eské 
republice (Ministerstvem pro místní rozvoj �R, Ministerstvem dopravy) mají spole�ný cíl, 
kterým je podpora rozvoje regionu. 
 
P�edevším se jedná o investi�ní i neinvesti�ní projekty jiných subjekt� v oblastech: 

 výstavby, rekonstrukce �i modernizace komunikací I. t�ídy 
 výstavby a rekonstrukce �i modernizace komunikací II. t�ídy 
 výstavby a rekonstrukce �i modernizace komunikací III. t�ídy 
 výstavby a rekonstrukce �i modernizace komunikací IV. t�ídy 
 výstavby a rekonstrukce �i modernizace cyklistických stezek 
 výstavby a rekonstrukce �i modernizace turistických cest 
 výstavby a rekonstrukce ob�anské infrastruktury (školy, zdravotnická 

za�ízení atd.) 
 a další 

 
Za konkrétní p�íklady lze jmenovat vazbu projektu Lannova t�ída – 3. etapa na projekty 
m�sta �eské Bud�jovice a Jiho�eského kraje, kte�í plánují realizovat projekty, jež p�isp�jí 
k rozvoji regionu. Bližší specifikace je uvedena v následující tabulce:  
 

Tab. 9 Synergické projekty 

Název Investor Lokalizace 
Lannova t�ída – 2. etapa (Jeronýmova – 
Štítného) 

Statutární m�sto 
�eské Bud�jovice 

�eské Bud�jovice – Lannova 
t�ída 

Propagace Jiho�eského kraje v síti 
CineStar a na velkoplošných obrazovkách Jiho�eský kraj Jiho�eský kraj 

 
Spole�n� tyto aktivity a projekty vytvá�í synergii, která povede ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a atraktivity regionu (�eskobud�jovicka, Jiho�eského kraje a �eské 
republiky) v zájmu dlouhodob� udržitelného zvyšování kvality života obyvatel.  
 
Lannova t�ída – 2. etapa (Jeronýmova – Štítného) 
Smyslem tohoto projektu, na který Statutární m�sto �eské Bud�jovice získalo dotaci z ROP 
NUTS II Jihozápad, je kompletn� zrekonstruovat Lannovu t�ídu, a to v úseku Jeronýmova – 
Štítného. Tyto projekty si navzájem zvyšují ú�inky, vytvá�ejí synergii, jelikož rekonstruované 
úseky obou projekt�  na sebe navazují a p�ispívají tak k tomu, aby se Lannova t�ída stala 
kvalitní kompletn� zrekonstruovanou komunikací jako celek.  
 
Propagace Jiho�eského kraje v síti CineStar a na velkoplošných obrazovkách 
Zám�rem Jiho�eského kraje je realizovat prost�ednictvím tohoto projektu, na který získal 
dotaci z ROP NUTS II Jihozápad, reklamní kampan� týkající se cestovního ruchu 
v Jiho�eském kraji. Tyto kampan� budou sloužit k podpo�e a rozvoji cestovního ruchu 
v Jiho�eském kraji. Jde o akci komplexního charakteru s dopadem na celé území 
Jiho�eského kraje – reklamní kampan� budou umíst�ny v síti za�ízení CineStar po celé 
�eské republice a také na velkoplošných obrazovkách v místech soust�ed�ní velkého po�tu 
lidí jako jsou nap�íklad vybraná nákupní centra, sportovní za�ízení - fitnesscentra, wellness 
studia, salóny krásy a kade�nictví po celé �eské republice. Tyto dva projekty si navzájem 
zvyšují ú�inky, vytvá�ejí synergii, jelikož díky realizaci p�edkládaného projektu bude moci 
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projekt Propagace Jiho�eského kraje v síti CineStar a na velkoplošných obrazovkách nabízet 
ve svých reklamních spotech atraktivní centrum m�sta, zrekonstruovanou Lannovu t�ídu. 
Naopak projekt Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – Nádražní)  bude projektem Propagace 
Jiho�eského kraje v síti CineStar a na velkoplošných obrazovkách propagován, a tím se 
zvýší poptávka po výstupech daného projektu.  
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3.3 Cíle projektu v návaznosti na definovaný problém 

3.3.1 Globální cíl 
Globálním cílem projektu Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného - Nádražní) je zlepšení stavu 
místních komunikací.  
 
3.3.2 Specifické cíle 
Specifickými cíli jsou: 

 zvýšit bezpe�nost dopravy v obcích (zejména bezpe�nost chodc� a 
cyklist�) 

 propojit �ásti obcí (zejména centrum m�sta a vlakové nádraží) 
 podpora rovných p�íležitostí (zejména bezbariérovost) 
 podpora udržitelného rozvoje (podpora cyklistiky a ch�ze) 

 
Obr. 8 Globální a specifické cíle projektu 

 
 

 

3.3.3 Napl�ování cíl� ROP NUTS II Jihozápad 

Cíle projektu jsou zcela v souladu s cíli ROP NUTS II Jihozápad. Projekt rovn�ž reaguje na 
horizontální kritéria ROP NUTS II Jihozápad.  
 
Projekt je v souladu se specifickým cílem ROP NUTS II Jihozápad - zvýšit bezpe�nost 
dopravy v obcích. Projekt totiž sníží bezpe�nostní rizika dopravy odstran�ním bodových 
závad komunikace, zvýší plynulost dopravy, zajistí bezpe�né užívání prostoru místních 
komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, chodci a cyklisty a vytvo�í 
opat�ení za ú�elem dodržování dovolené rychlosti vozidel (tzn. zvýší bezpe�nost chodc�).  
 
Projekt je rovn�ž v souladu s dalším specifickým cílem ROP NUTS II Jihozápad - 
propojit �ásti obcí. Projekt totiž zvyšuje úrove� dopravní dostupnosti mezi jednotlivými 
�ástmi m�sta �eské Bud�jovice. Zejména spojuje centrum m�sta s vlakovým a 
autobusovým nádražím a zastávkami MHD.  
 
Projekt je možné za�adit mezi aktivity podporované v rámci ROP NUTS II Jihozápad, 
oblasti podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací. Konkrétn� se jedná o aktivity:  

 odstra�ování bodových závad na místních komunikacích (k�ižovatky) 
 rekonstrukce místních komunikací pro zvýšení bezpe�nosti dopravy 
 rekonstrukce místních komunikací pro zlepšení dostupnosti �ástí obcí 

Globální cíl 
Zlepšit stav 

místních 
komunikací 

Specifický cíl 
Zvýšit 

bezpe�nost 
dopravy 

Specifický cíl 
Propojit �ásti 

obcí 
 

 

Specifický cíl 
Podpora 
rovných 

p�íležitostí 
 

Specifický cíl 
Podpora 

udržitelného 
rozvoje  
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Projekt napl�uje cíl prioritní osy 1 Dostupnost center. Projekt Lannova t�ída – 3. etapa 
(Štítného – Nádražní) zlepšuje dopravní dostupnost center osídlení z dalších obcí a m�st 
regionu, z center mimo region a zlepšuje vazby uvnit� regionu.  
 
3.3.4 Cílové skupiny projektu 

Tab. 10 Cíloví uživatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Jde o širokou skupinu obyvatel, kte�í dojížd�jí do krajského m�sta do zam�stnání, do škol, za ú�ady, léka�i atd.  

Analyzovaná otázka Výsledek výzkumu trhu 

Hlavní cílový uživatel (zákazník) 

ob�ané statutárního m�sta �eské Bud�jovice:  
- chodci 
- cyklisté 
- �idi�i motorových vozidel (zejména zásobování) 

ostatní ob�ané této spádové oblasti:2 
- chodci 
- cyklisté 
- �idi�i motorových vozidel (zejména zásobování).  

návšt�vníci: 
- chodci 
- cyklisté (cykloturisté) 

Uspokojovaná pot�eba 

- možnost dopravy 
- bezpe�nost 
- bezbariérovost 
- dostupnost 

Možná alternativa uspokojení 
pot�eby (nouzové �ešení 
uživatele) 

- cyklisté se dnes nemohou bezpe�n� dostat z centra 
m�sta k vlakovému nádraží 

- rovn�ž chodci mají na dnešní Lannov� t�íd� kolize 
s cyklisty a automobily 



 

 
24 

Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – 
Nádražní) 

Statutární m�sto �eské Bud�jovice 
 

3.4 Popis navrhovaného �ešení projektu 
3.4.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 
Koncep�n� pokra�uje 3. úsek v založeném systému �ešení jednotliv� stavebn� 
architektonických prvk� 1. a 2. etapy tak, aby výsledek utvá�el ucelenou kompozici moderní, 
atraktivní p�ší zóny, a to v celém jejím pr�b�hu. 
 
Urbanistické vztahy 
Na základ� analýzy územn� technických podmínek, z hlediska širších vztah�, sou�asného a 
výhledového významu Lannovy t�ídy v dopravní struktu�e m�sta, vychází navržené �ešení 
z t�chto urbanistických p�edpoklad�: 

 Prostor Lannovy t�ídy je nedílnou sou�ástí reprezentativního prostoru 
m�stského centra �eských Bud�jovic. Jeho postupné rozši�ování za 
hranice památkové rezervace p�enáší t�žišt� významu z historického 
nám�stí do t�í základních sm�r� (radiálních obchodních t�íd). Ulicí 
Krajinskou a Pražskou k severu, ulicí Kanovnickou a Lannovou na 
východ a ulicí Stejskalovou a Lidickou na jih. Význam východního 
sm�ru je umocn�n spojnicí (osou) hlavní nám�stí – hlavní nádraží. 
Z hlediska obnovy a rozvoje m�sta je výhodné v dalším období tento 
trend investi�n� podporovat s cílem prodloužení této urbanistické osy 
do Vrbenské (podchod pod nádražím). 

 Sou�asné �ešení parteru Lannovv t�ídy nevyhovuje trendu funk�ního 
využití daného prostoru. Jednotlivé objekty, technická za�ízení a prvky 
drobné architektury jsou fyzicky zastaralé. Cílem stavebních úprav je 
obchodní t�ída s p�evažujícím p�ším provozem a polyfunk�ním 
uspo�ádáním ve�ejných ploch, které umožní vysoký uživatelský 
standard moderní p�ší zóny. Je adekvátní umožnit nejintenzivn�jší 
využívání plochy parteru, v�etn� maximální užitnosti realizovaného 
vybavení m�stského mobiliá�e. 

 Za�ízení dopravy a dopravních za�ízení v Lannov� t�íd� vychází 
z širších vztah� zájmového území, v návaznosti na platnou ÚPD a její 
koncepci komunika�ní kostry této �ásti m�sta �eských Bud�jovic. 
Sou�asn� navazuje na navržené �ešení stavebních úprav uli�ního 
profilu Na Sadech a Nádražní s p�edpokládaným kvalitn�jším 
napojením na systémy MHD. V �ešeném prostoru Lannovy t�ídy je 
preferována p�ší zóna (promenáda) s možností pr�jezdu cyklist� 
v celém �ešeném úseku a zavedení systému zásobování a možnost 
krátkodobého zastavení v požadovaném �asovém režimu. 

 P�írodní prvky a zele�, které jsou navrženy jako nezbytná sou�ást 
parteru Lannovy t�ídy, opticky navazují na zahájenou rekonstrukci 
m�stského parku Na Sadech. Kvalita ovzduší, funk�ní vzrostlá 
zele� a fontánky spoluvytvá�í požadovaný standard životního 
prost�edí a kulturní úrove� daného prostoru v�etn� zvoleného designu 
a povrchových úprav realizovaného za�ízení a vybavení.  

 Stavební úpravy parteru Lannovy t�ídy budou zkoordinovány 
v požadovaném �asovém horizontu se všemi sou�asnými a 
výhledovými nároky a pot�ebami rekonstrukcí stávajících inženýrských 
sítí. Navržené �len�ní akce na jednotlivé stavební objekty, jejich 
vzájemná souvislost, �asová návaznost a ekonomická náro�nost bude 
odpovídat územn� technickým podmínkám a požadavk�m investora.  

 
 
 
 



 

 
25 

Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – 
Nádražní) 

Statutární m�sto �eské Bud�jovice 
 

Stavebn� architektonické �ešení 
Stavebn� architektonické �ešení úprav parteru Lannovy t�ídy p�edpokládá postupnou 
(etapovou) celkovou p�estavbu stávajícího uli�ního profilu. Z hlediska �ešení jednotlivých 
prvk� je v celém rozsahu �ešeného území kladen d�raz na: 

 dostate�n� p�ehledný, opticky (materiálov�) vymezený a bezbariérový 
pohyb uživatel� 

 p�ehledný a jednozna�n� vymezený režim dopravního provozu vozidel 
zásobování a majitel� nemovitostí a cyklist� s možností �asov� 
omezeného parkování nebo zastavení vozidel 

 instalace interaktivních prvk� drobné architektury, kvalitní vybavení 
m�stským mobiliá�em 

 vhodná, odolná vzrostlá zele� uspo�ádaná do stromo�adí, dopln�ná na 
vhodných místech zelení v žardiniérách 

 dostate�né nasv�tlení3 prostoru, s možností slavnostního osv�tlení 
 
V návrhu �ešení 3. úseku Lannovy t�ídy je dále zd�razn�n liniový charakter parteru podél OD 
Prior a Policií �R, který p�echází a graduje do horního prostranství a vlastního 
„p�ednádražního“ prostoru, které v opa�ném sm�ru vnímání budou vytvá�et reprezentativní 
vstup do m�stského centra. Toto horní prostranství, vymezeno nov� založeným obrubníkem 
Nádražní t�ídy (p�ednádraží) a ulicí Chel�ického, je koncipováno jako malé nám�stí 
s individuálním architektonickým �ešením s dominantním výtvarným prvkem (fontána, 
skulptura apod.). Prostranství bude ukon�eno malou kolonádou (p�íst�ešky MHD) podél 
Nádražní ulice, která by tento prostor m�la �áste�n� odhlu�nit. 
  
Pro umocn�ní výše uvedeného urbanisticky architektonického zám�ru jsou v návrhu 
povrchových úprav zd�razn�ny ur�ité díl�í funk�ní plochy a prostory a sou�asn� je 
v kontextu celkového �ešení navrženo umíst�ní prvk� drobné architektury a m�stského 
mobiliá�e. Jedná se o tyto objekty: 

 kolonáda – reprezentativní nástupní prostor do Lannovky ve sm�ru 
z Nádražní ulice dopln�ný zast�ešenými p�íst�ešky MHD (podél 
Nádražní) s lavi�kami, informa�ními nebo reklamními plochami, které 
lze �ešit sou�asn� jako protihlukovou bariéru 

 vodní prvek – artefakt – reprezentativní horní prostranství 
individuáln� �ešené jako malé nám�stí s dominantním výtvarným 
prvkem (fontána výškov� �ešená v úrovni parteru), který zachová 
víceú�elovost – prom�nlivost – tohoto prostoru k možnostem po�ádání 
rozli�ných spole�enských akcí 

 hodiny s plakátovací plochou – prostor v pr�hledové ose Štítného 
ulice, �ešený jako místo sch�zek, vymezený ocelovým zábradlím 
k sezení a plakátovacím válcem s hodinami, navazuje na malé 
stromo�adí zelen� v mobilních žardinkách a prostor s možností 
umíst�ní pevných prodejních stánk� a informa�ní nebo reklamních 
ploch 

 další prvky drobné architektury a m�stský mobiliá� – jedná se o 
umíst�ní dalších prvk� drobné architektury, které jsou nezbytné 
z hlediska základní funk�ní nápln� parteru, bezpe�nosti, orientace a 
pohody uživatel� a které posilují vybrané funkce (rekrea�ní, 
oddychové, komer�ní) nebo zd�raz�ují ur�ité vztahy (spole�enské, 
výtvarné) 

- ve�ejné osv�tlení – na základ� sv�teln� technického 
vyhodnocení �ešeného prostoru parteru Lannovy t�ídy 

                                                 
3 Nasv�tlení prostoru má vliv na zvýšení bezpe�nosti.  
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se p�edpokládá umíst�ní vhodného typu osv�tlovacích 
t�les s moderním (high-tech) designem 

- orienta�ní – sm�rový sloup se sm�rovkami 
k významným m�stským objekt�m nebo za�ízením 

- vymezující patníky a sloupky odd�lující jednozna�n� 
dopravní vozidla od p�ších uživatel� daného území 

- a další prvky jako nap�. parkovací automaty, jednotlivé 
lavi�ky, zábradlí k sezení, ochranné m�íže strom�, 
kolostavy, odpadkové koše, ve�ejný telefon apod. 

 stánky - budou umíst�ny v prostoru u Dvo�ákovy ulice. Jedná se o t�i 
stánky (p�edpokládaný sortiment ob�erstvení, kv�tiny a tabák), 
p�dorysných rozm�ru 5x2,5 m a výšky 2,8 m.  

 
Dopravní �ešení 
Lannova t�ída 3. úsek zahrnuje rekonstrukci od ulice Štítného po ulici Nádražní. �ást od ulice 
Štítného po ulici Chel�ického je navržena jako obytná zóna. �ást od Chel�ického  ulice po 
Nádražní je �ešena jako p�ší prostranství. V díl�í �ásti od ulice Štítného po ulici Dvo�ákovu je 
provoz obousm�rný, kolem parkovacích stání ve st�edu uli�ního prostoru mezi ulicemi 
Dvo�ákovou a Chel�ického bude provoz jednosm�rný. Chel�ického ulice bude v celé délce 
(v�etn� úseku k�ižujícího Lannovu t�ídu) ponechána jako obousm�rná. Vjezd do p�šího 
prostranství mezi Chel�ického a Nádražní ulicí nebude povolen, zásobování bude 
z parkovacích míst v Chel�ického ulici. S ohledem na charakter využití území v této �ásti 
Lannovy t�ídy je v �ešeném úseku do uli�ního prostoru situováno parkování osobních 
vozidel. Navrženo je celkem 68 parkovacích míst, z toho 6 míst pro invalidy.  
 
Na vjezdech do Lannovy t�ídy budou v bo�ních ulicích z�ízeny zpomalovací prahy. Povrchy 
v obytné zón� budou z v�tší �ásti vydlážd�ny betonovou dlažbou tlouš�ky 80 mm. Ostr�vky 
parkoviš� budou dlážd�ny cihlou z pálených jíl� typu cihla malý formát. Jednotlivé �ásti, tj. 
vozovka, parkovišt� a prostory pro p�ší budou rozlišeny opticky podle typu a barvy dlažby. 
Jednotlivé typy dlažeb budou od sebe odd�leny vložením pruh� z kamenných desek, o 
rozm�rech 50x25 cm, tlouš�ky 5 nebo 7 cm. Pruhy budou provedeny na ší�ku 0,50 m. Podél 
vozovky bude uprost�ed t�chto pás� vytvo�en výškový odskok 2 cm. Podél vozovky po levé 
stran� ve sm�ru stani�ení budou v pruhu vymezeném pro odstavení vozidel vynechány 
otvory pro výsadbu nových strom�. Základní p�í�ný sklon vozovky a ploch je navržen 1,5 % - 
2,0 %. p�í�né sklony v prostoru pro p�ší je navržen v základním p�í�ném sklonu 1,5 %. 
V podélném sm�ru niveleta stoupá sm�rem k Nádražní ulici.  
 
Pro odvodn�ní zemní plán� budou vybudovány podélné drenáže umíst�né pod úžlabími a 
podél kanaliza�ního sb�ra�e. V rýhách pro drenáž bude uložena drenážní trubka z PE-HD 
DN 100 s filtrem. Rýha bude mít rozm�r 40x40 cm a bude vypln�na št�rkem frakce 16/32 a 
vše bude obaleno filtra�ní geotextilií. Kanaliza�ní p�ípojky odvod�ovacích žlab� a drenáží 
budou napojeny na domovní p�ípojky trubkami z PE DN150 a spole�n� svedeny do 
kanaliza�ního sb�ra�e. 
 
Zabezpe�ení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Veškeré stavební úpravy Lannovy t�ídy jsou navrženy v souladu s vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj �. 369/2001 Sb.  
 
P�í�ný sklon ve 3. etap� je navržen 1,5 – 2 %. V podélném sm�ru niveleta stoupá sm�rem 
k nádraží. Celá t�ída je �ešena bezbariérov�. V �ástech, kde je navrženo odvodn�ní 
komunikace je tento pruh odd�len 20 mm odskokem, který tvo�í zarážku pro p�í�n� stékající 
vodu.  
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Na konci úseku, u Nádražní ulice, u p�echod� pro chodce budou do betonové dlažby vloženy 
varovné a signální pásy pro nevidomé. Dlažba bude ze speciálních betonových kostek. Za 
vodící linii lze považovat okraje zástavby, které lemují t�ídu po obou stranách. Ší�ka 
chodníku je pohyblivá. Nejmenší ší�ka chodníku je 3,0 m.  
 
 
3.4.2 Popis aktivit v jednotlivých fázích 

Do projektu Lannova t�ída - 3. etapa (Štítného - Nádražní) jsou zahrnuty všechny klí�ové 
aktivity nutné pro realizaci projektu. Jednotlivé aktivity projektu jsou rozd�leny do 
následujících fází:  

 p�edinvesti�ní 
 investi�ní 
 provozní 

 
P�edinvesti�ní fáze projektu 

P�edinvesti�ní etapa byla zapo�ata a systematicky probíhá již p�ed podáním samotné 
žádosti do Regionálního opera�ního programu NUTS II Jihozápad, a to od 1. 10. 2005, kdy 
byly zahájeny práce na územním �ízení. P�edinvesti�ní fáze bude ukon�ena 31. 10. 2008.  
 
V p�edinvesti�ní fázi prob�hly tyto aktivity:  

 stanovení projektového týmu v�etn� ur�ení odpov�dnosti a 
kompetencí 

 identifikace pot�ebných stavebních prací  
 stanovení harmonogramu prací 
 p�edb�žný návrh technického �ešení 
 p�edb�žný návrh rozpo�tu 
 hledání vhodných dota�ních titul� v oblasti rekonstrukce místních 

komunikací, jejich posouzení se zám�ry projektu 
 konkretizace projektu vzhledem k vybranému dota�nímu titulu, a to 

zejména:  
- výb�r investi�ních zám�r�, které jsou v souladu s vybraným 

dota�ním titulem 
- výb�r takových investi�ních zám�r� vzhledem k p�íslušné dota�ní 

sazb� 
 tvorba projektové dokumentace 
 získávání povolení nutných k realizaci projektu 
 zpracování žádosti a požadovaných p�íloh do Regionálního 

opera�ního programu NUTS II Jihozápad, a to:  
- zpracování povinných p�íloh do ROP 
- kompletace povinných p�íloh do ROP 

 získání zdroj� financování projektu 
 realizace výb�rových �ízení na zpracovatele projektové dokumentace 

a zpracovatele žádosti a požadovaných p�íloh do ROP NUTS II 
Jihozápad, a to:  
- výb�r dodavatel� 
- uzav�ení smluv s vybranými dodavateli 

 
Projekt se momentáln� nachází v p�edinvesti�ní fázi.  

 
Investi�ní fáze projektu 

Investi�ní fáze projektu bude zahájena 1. 11. 2008 a bude ukon�ena 30. 6. 2010. Aktivity 
investi�ní fáze jsou popsány v rámci tohoto popisu. Investi�ní fáze bude mít tyto fáze: 
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 výb�rové �ízení na dodavatele stavebních prací 
 p�íprava staveništ� 
 realizace stavby 
 publicita projektu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad 
 �ízení projektu (zpracování pr�b�žných zpráv a záv�re�né zprávy 

s žádostí o vyú�tování) 
 
Investi�ní fázi projektu bude financovat žadatel v pot�ebné výši z rozpo�tu m�sta �eské 
Bud�jovice. M�sto �eské Bud�jovice již p�ijalo závazek zajišt�ní spolufinancování a 
p�edfinancování projektu Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – Nádražní).  
 
 
Provozní fáze projektu 

Provozní fáze projektu bude zapo�ata dnem po dokon�ení fyzické realizace projektu, tedy 1. 
7. 2010. Statutární m�sto plánuje slavnostní otev�ení Lannovy t�ídy po ukon�ení realizace 
projektu za p�ítomnosti primátora. Ob�ané budou o termínu jak uzavírky, tak otev�ení 
komunikace informováni pomocí webových stránek, informa�ního zpravodaje a dalších 
médií.  
 
Fáze provozní navazuje na fázi investi�ní a tvo�í naprosto zásadní �ást celé akce. Do této 
fáze lze zahrnout aktivity spojené s údržbou a opravou komunikace. Samotný provoz 
místních komunikací bude financován z rozpo�tu m�sta �eské Bud�jovice. Náklady na 
provoz a údržbu budou sou�ástí schváleného rozpo�tu na jednotlivé roky provozní fáze.  
  
V souladu s pokyny pro žadatele a dalšími p�edpisy bude zachována doba udržitelnosti 
projektu minimáln� p�t let od ukon�ení realizace projektu. Z povahy projektu vyplývá, že 
se jedná o projekt dlouhodobý, kde doba udržitelnosti projektu tvo�í pouze �ást jeho 
životnosti. Projekt bude sloužit �idi��m, cyklist�m a chodc�m v daleko delším �asovém 
horizontu. 
 
Více informací viz kapitola 8.  
 
�eské Bud�jovice mají kvalitn� provedenou analýzu výchozí situace projektu – 
analýza technického stavu místních komunikací, pasport a diagnostika místních 
komunikací, napojení dot�eného území na nad�azenou silni�ní sí�, technická kvalita a 
stávající kapacita komunikace ve vztahu k významu a využití komunikace. 
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  3.5 Logický rámec projektu 
Tab. 11 Logický rámec 

 
Projekt:  
Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného - Nádražní)  

Název programu:  ROP NUTS II Jihozápad 

P�edkladatel:  Celkový rozpo�et: Z toho grant z ROP NUTS II 
Jihozápad: 

Statutární m�sto �eské Bud�jovice   75 296 840 K� v�etn� DPH  30 000 000 K�  
Hlavní cíl Objektivn� ov��itelné indikátory Zdroje k ov��ení 

Zlepšení stavu místních komunikací.  � kvalitní infrastruktura m�sta  
� zlepšení životní úrovn� obyvatel 

� statistiky m�sta   
� statistiky �SÚ 
� výsledky analýzy m�sta  

  

Ú�el  / cíl projektu Objektivn� ov��itelné indikátory Zdroje k ov��ení P�edpoklady / rizika (vn�jší) 

� zvýšit bezpe�nost dopravy ve m�st�  
� propojit �ásti m�sta  
� podpora rovných p�íležitostí  
� podpora udržitelného rozvoje  

� po�et m rekonstruovaných silnic 
� snížení po�tu nehod  
� zvýšení po�tu cyklist� 
� více handicapovaných ob�an� v ulicích 

m�sta  

� dokumentace projektu 
� statistiky m�sta 
� monitorovací zprávy ROP 

NUTS II Jihozápad 

� zájem ob�an� o 
využívání ve�ejných 
prostranství 

� zajišt�ní kvality ve�ejných  
služeb  

� zajišt�ní udržitelnosti 
projektu 
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Výstupy (výsledky) projektu Objektivn� ov��itelné indikátory Zdroje k ov��ení P�edpoklady / rizika (vn�jší) 

� rekonstrukce Lannovy t�ídy v úseku Štítného - 
Nádražní  

� 225 m zrekonstruovaných místních 
komunikací 

� odstran�ní bodové závady  

� dokumentace projektu 
� ú�etní evidence m�sta  
� evidence majetku m�sta  
� monitorovací zprávy ROP 

NUTS II Jihozápad 

� realizace projektu 
v požadované kvalit� 

� zajišt�ní udržitelnosti 
projektu 

� výb�r vhodných 
technologií 

� zajišt�ní poskytování 
kvalitních ve�ejných 
služeb 

� zájem ob�an� o 
nabízené ve�ejné služby 
v podob� místních 
komunikací 

Aktivity  Prost�edky (vstupy) �asový harmonogram P�edpoklady 
� sestavení projektového týmu 
� sestavení harmonogramu 
� územní �ízení 
� stavební povolení 
� rozpo�et 
� vyhledávání dota�ního titulu  
� zpracování žádosti do ROP 
� proces hodnocení žádosti 
� výb�rové �ízení 
� p�íprava staveništ� 
� realizace stavby 
� administrace  
� provozní fáze  

� projektová dokumentace 
� finan�ní zdroje 
� odpov�dné osoby za realizaci projektu 
� dodavatelé stavebních prací  

� 01.10.2005 
� 01.10.2005 
� 01.10.2005 – 20.12.2005 
� 20.12.2005 – 20.07.2006 
� 01.04.2006 – 30.04.2006 
� 01.02.2006 – 27.06.2008 
� 28.06.2008 – 31.07.2008 
� 01.08.2008 – 27.10.2008 
� 01.11.2008 – 30.04.2009 
� 01.05.2009 – 31.05.2009 
� 01.06.2009 – 30.06.2010 
� 01.11.2008 – 30.06.2010 
� 01.07.2010 – 01.07.2015 

� výb�r kvalitních 
dodavatel� 

� zajišt�ní finan�ních 
zdroj� 

� politická v�le 

   P�edb�žné podmínky 

   

� zahájení programu ROP 
NUTS II Jihozápad 

� projekt obstojí 
v konkurenci ostatních a 
bude vybrán 
k financování v ROP 
NUTS II Jihozápad 
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4. Management projektu  
Základní organiza�ní struktura žadatele 
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice má tyto hlavní orgány:  

 Zastupitelstvo m�sta 
 Rada m�sta 
 primátor a nám�stci primátora 
 Magistrát m�sta v �ele s tajemníkem 

 
 

Popis organiza�ního zajišt�ní �ízení a realizace projektu, stanovení kompetencí a 
odpov�dnosti 

 
Projektový tým tvo�í p�edevším vybraní zam�stnanci Magistrátu m�sta �eské Bud�jovice:  

 Ing. Ivana Popelová, 1. nám�stkyn� primátora 
 Ing. Dagmar Baumruková, vedoucí Odboru rozvoje a cestovního ruchu 
 Ing. Zden�k Šeda, vedoucí Investi�ního odboru  

 
a odborní pracovníci zpracovatelské agentury G-PROJECT, s.r.o.: 

 Bc. Barbora Vlková, projektová manažerka 
 JUDr. Jan Šmidmayer, senior manažer 

 

 

Obr. 9 Organiza�ní diagram projektového týmu 

  
 
Pro jednotlivé pracovníky projektového týmu jsou vytvo�eny dostate�né technické, finan�ní a 
administrativní podmínky nutné k úsp�šné realizaci projektu. 
 
Vzhledem k tomu, že zam�stnanci magistrátu m�sta dob�e znají situaci Lannovy t�ídy a 
projektoví manaže�i zpracovatelské agentury mají zkušenosti se zpracováním projektových 
žádostí a následnou administrativní podporou b�hem realizace projektu, je takto složený tým 
ideální sestavou pro úsp�šnou p�ípravu a realizaci projektu.  
 
Hlavní zajiš�ované �innosti, jejich nápln� a personální obsazení p�i realizaci projektu v jeho 
jednotlivých fázích jsou uvedeny v následující tabulce.  
 

Ing. Ivana Popelová 

Ing. Zden�k Šeda  Ing. Dagmar Baumruková  

Bc. Barbora Vlková 

JUDr. Jan Šmidmayer 
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Tab. 12 Organiza�ní zajišt�ní projektu 

Pracovník, funkce v 
organizaci 

Pozice v 
projektu Podíl na realizaci projektu v jeho jednotlivých fázích 

Ing. Ivana Popelová, 1. 
nám�stkyn� primátora 

statutární 
zástupce  

P�edinvesti�ní fáze:  
- zajišt�ní p�edfinancování projektu 
- schválení rozpo�tu a harmonogramu projektu 

Investi�ní fáze:  
- zajišt�ní pr�b�žného financování 
- kontrola pr�b�hu celého projektu 

Provozní fáze:  
- dohled nad zajišt�ním provozu místních 

komunikací 
Ing. Dagmar 
Baumruková, vedoucí 
Odboru rozvoje a 
cestovního ruchu   

manažer 
projektu 

P�edinvesti�ní etapa:  
- p�íprava projektu 
- zajišt�ní p�edfinancování projektu 
- zpracování rozpo�tu projektu 
- zpracování plánu financování projektu 
- �ešení finan�ních otázek 
- vedení ú�etnictví projektu 
- založení a správa speciálního ú�tu  
- sledování cash flow 

Investi�ní etapa:  
- odpov�dnost za �ízení realizace projektu 
- koordinace jednotlivých aktivit v rámci projektu 
- ú�etní dokumentace v rámci projektu  
- odpov�dnost za výstupy projektu 
- odpov�dnost za propagaci  
- �ešení finan�ních otázek 
- vedení ú�etnictví projektu 
- správa speciálního ú�tu  
- vyú�tování projektu 

Provozní etapa:  
- odpov�dnost za monitoring výsledk� projektu a 

zajišt�ní jeho udržitelnosti  
- konzultace a p�íprava podklad� v rámci 

vyú�tování projektu 
- dohled nad zajišt�ním provozu zrekonstruované 

komunikace 
- zajišt�ní publicity projektu 
- �ešení finan�ních otázek  
- sledování cash flow 

Ing. Zden�k Šeda, 
vedoucí Odboru 
investic   

stavební 
manažer  

P�edinvesti�ní etapa:  
- odpov�dnost za zpracování projektové 

dokumentace, rozpo�tu a harmonogramu stavby 
- spolupráce s projektantem 
- uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli 
- zabezpe�ení technických otázek realizace 

projektu 
Investi�ní etapa:  

- pr�b�žný stavební dozor nad realizací stavby 
- odpov�dnost za �ízení realizace projektu, 

koordinace jednotlivých aktivit v rámci projektu 
- odpov�dnost za výstupy projektu 
- �ízení projektu a spolupráce p�i jeho vyú�tování 
- archivace relevantních dokument� 
- zajišt�ní výb�rového �ízení 
- výb�r dodavatel� 

Provozní etapa:  
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- dohled nad zajišt�ním provozu zrekonstruované 
komunikace 

- archivace relevantních dokument� 
- poradenství ve stavebn�-technických otázkách v 

p�ípad� dalších rekonstrukcích a nezbytných 
oprav 

Bc. Barbora Vlková, 
projektová manažerka 

spole�nosti G-
PROJECT, s.r.o. 

 

projektový 
manažer, 
kontaktní 

osoba 

P�edinvesti�ní etapa:  
- p�íprava projektové žádosti a povinných p�íloh do 

ROP NUTS II Jihozápad 
Investi�ní etapa:  

- poskytování odborných rad b�hem investi�ní etapy 
projektu 

Provozní etapa:  
- poskytování odborných rad v oblasti udržitelnosti 

projektu 
JUDr. Jan Šmidmayer, 
jednatel spole�nosti G-
PROJECT, s.r.o.  

senior manažer 

P�edinvesti�ní etapa:  
- dohled nad p�ípravou projektové žádosti a 

povinných p�íloh do ROP NUTS II Jihozápad 
Investi�ní etapa:  

- poskytování odborných rad b�hem investi�ní etapy 
projektu 

Provozní etapa:  
- poskytování odborných rad v oblasti udržitelnosti 

projektu 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel je schopen zajistit realizaci projektu z 
organiza�ního i projektového hlediska pro p�edinvesti�ní, investi�ní a provozní fázi. 
Jednotlivým �len�m projektového týmu byly vymezeny jasné kompetence a 
odpov�dnosti. Toto vymezení vycházelo z odborné kvalifikace a zkušeností 
jednotlivc�.  
 
P�i výb�ru jednotlivých �len� projektového týmu bylo postupováno zp�sobem, jehož cílem 
bylo zajistit rovnom�rné rozložení zodpov�dnosti p�i dodržení pot�ebných 
kvalifika�ních nárok�.  
 
Zkušenosti realiza�ního týmu projektu 
 
�lenové projektového týmu mají p�edchozí zkušenosti s �innostmi, které jim byly sv��eny 
v rámci p�edkládaného projektu. Zárove� mají zkušenosti s realizací ve�ejných zakázek 
stejného druhu zadávacího �ízení dle zákona 137/2006 Sb. o ve�ejných zakázkách, 
která odpovídá p�edpokládané výši hodnoty ve�ejných zakázek v rámci projektu.  
 
Zam�stnanci Magistrátu m�sta �eské Bud�jovice mají z titulu svých funkcí 
nespo�etné množství zkušeností s realizací obdobných projekt�.  
 
Skladba projektového týmu odpovídá po kvalifika�ní stránce jednotlivým aktivitám 
projektu a �lenové projektového týmu mají zkušenosti s danou �inností v rámci jiných 
projekt�. Za každou klí�ovou aktivitu projektu je zodpov�dných konkrétní �len 
projektového týmu, jehož kvalifikace povaze aktivity odpovídá (což dokazuje Tab. 12).  
 
Ing. Ivana Popelová, nám�stkyn� primátora pro rozvoj, dopravu, památkovou pé�i, cestovní 
ruch a fondy EU a informatiku – od roku 2002. Dohlíží na �innost odboru rozvoje a 
cestovního ruchu a metodicky ho �ídí. P�edkládá informace o p�ipravovaných a realizovaných 
projektech rad� a zastupitelstvu m�sta. Má zkušenosti s �ízením  projekt�, na které byla 
poskytnuta dotace. 
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Ing. Dagmar Baumruková, vedoucí Odboru rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu m�sta 
�eské Bud�jovice roku 2002. Má zkušenosti s �adou úsp�šn� realizovaných projekt�, na 
které byla získána finan�ní podpora nap�. z Phare, SROP, OP Infrastruktura, Interregu a také 
z regionálních a národních dota�ních zdroj�. 
 
Ing. Zden�k Šeda, vedoucí investi�ního odboru. �ídí �innost odd�lení ve�ejných zakázek, 
které realizuje výb�rová �ízení na investi�ní i neinvesti�ní akce m�sta. Ú�astnil se 
výb�rových �ízení všech velkých investi�ních akcí. Ing. Zden�k Šeda má tak velké 
množství zkušeností s realizací ve�ejných zakázek stejného druhu zadávacího �ízení 
dle zákona 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, která odpovídají p�edpokládané výši 
hodnot ve�ejných zakázek v rámci projektu.  
 
JUDr. Jan Šmidmayer, jednatel spole�nosti G-PROJECT, s.r.o. Zabývá se problematikou 
strukturálních fond� více než 5 let. Díky své praxi projektového manažera na M�stském 
ú�adu v Hluboké na Vltavou získal velmi dobrý p�ehled a praktické znalosti mimo jiné i v 
problematice zpracovávání žádostí o dotace a následném �ízení projekt�. V rámci své 
odborné p�sobnosti se zabývá projekty z r�zných oblastí, v�etn� projekt� pro komunální 
sféru (cyklostezky, místní komunikace, ve�ejná prostranství atd.). JUDr. Jan Šmidmayer má 
rovn�ž zkušenosti s ve�ejnými zakázkami dle platného zákona ve stejném rozsahu 
jako je p�edkládaný projekt (mj. hotel Podhrad v Hluboké nad Vltavou).  
 
Bc. Barbora Vlková p�sobí jako projektová manažerka ve spole�nosti G-PROJECT, s.r.o. a 
v�nuje se zejména tvorb� projektových žádostí v�etn� jejich administrace a monitoringu 
schválených projekt�. Za neinvesti�ní projekty lze zmínit zkušenost s realizací Jiho�eských 
rybá�ských slavností 2007, Jiho�eských slavností vína – vinobraní na zámecké vinici 
v Hluboké nad Vltavou 2006 a 2007, projektu Jižní �echy golfové a další. V roce 2006 
zajiš�ovala organiza�ní stránku, �ízení a moderování národní konference o rozvoji venkova a 
cestovním ruchu s názvem Partnerství pro rozvoj region� – p�íprava na programové období 
EU 2007 – 2013. Rovn�ž má zkušenosti s p�ípravou žádostí a �ízení investi�ních projekt�. 
Z velkého množství takovýchto projekt� lze zmínit nap�íklad projekty Stavební úpravy ulice 
Družstevní v Tábo�e, Stavební úpravy ulice Bezru�ova v Tábo�e, Rekonstrukce místních 
komunikací v Protivín� atd.  
 
Partnerství v rámci realizace projektu 
 

Žadatel spolupracuje s desítkami odborných a regionálních partner�. Za 
ú�elem žádosti do ROP uzav�el smluvní partnerství s Místní ak�ní 
skupinou Hlubocko – Lišovsko o.p.s., nebo� spravované území této 
organizace sousedí s územním obvodem �eských Bud�jovic.  
 
Místní ak�ní skupina Hlubocko – Lišovsko se mimo jiné v�nuje podpo�e 
bezmotorové dopravy a cyklistiky, a proto je cenným konzultantem ve 
všech fázích projektu, v�etn� fáze provozní, v rámci které bude 

spole�n� koordinován další rozvoj environmentální dopravy. Místní ak�ní skupina Hlubocko 
– Lišovsko každoro�n� realizuje s�ítání cyklist� a brusla�� na cyklistické stezce z �eských 
Bud�jovic do Hluboké nad Vltavou. Rovn�ž provádí mezi cyklisty dotazníková šet�ení, která 
zjiš�ují pot�eby cyklist�. Díky tomu m�že žadateli poskytnout cenné rady v oblasti 
p�izp�sobení Lannovy t�ídy pot�ebám cyklist�. Místní ak�ní skupina také úzce spolupracuje 
se svými �lenskými obcemi p�i výstavb� nových cyklistických stezek a zna�ení cyklistických 
tras.  
 
Partner tak svými zkušenostmi p�ispívá ke zvýšení kvalifikace žadatele ve vztahu 
k projektu.  
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Místní ak�ní skupina Hlubocko – Lišovsko již se Statutárním m�stem �eské Bud�jovice 
spolupracovala na celé �ad� projekt�, nap�íklad p�i s�ítání cyklist� na cyklistické stezce 
�eské Bud�jovice – Hluboká nad Vltavou anebo p�i tvorb� Rozvojového plánu sociálních 
služeb �eské Bud�jovice.  
 
Spolupráce je realizována ve všech fázích projektu v t�chto oblastech: 

 spole�né �ešení problematiky rekonstrukce Lannovy t�ídy 
 aktivní spolupráce p�i rekonstrukci Lannovy t�ídy  
 aktivní zapojení do akcí na podporu rozvoje regionu 
 vzájemné p�ipomínkování jednotlivých zám�r� a nám�t� projektu 
 spole�né stanovení propaga�ní strategie pro Statutární m�sto �eské 

Bud�jovice v rámci publicity projektu 
 
Prohlášení o partnerství tvo�í P�ílohu �. 11.  

 
Tab. 13 Základní informace o partnerovi projektu 

Název Místní ak�ní skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. 
Sídlo Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou  
Právní forma obecn� prosp�šná spole�nost  
I� 260 83 426 
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5. Rozpo�et a orienta�ní harmonogram projektu 
Pro projekt Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – Nádražní) se bude realizátor pokoušet 
získat dotaci z Regionálního opera�ního programu NUTS II Jihozápad. Rozpo�et na celkový 
projekt je uveden v následující tabulce.  
 

Tab. 14 Rozpo�et projektu v�etn� neuznatelných náklad� 

Položka rozpo�tu4 Cena celkem v�etn� 
DPH (v K�) 

P�íprava území 3 843 548 
Komunikace a zpevn�né plochy  27 517 022 
Vodovod a vodovodní p�ípojky  5 687 865 
Kanalizace a kanaliza�ní p�ípojky  5 374 224 
Ve�ejné osv�tlení 2 538 281 
Kabelové p�ípojky NN, trubkování 393 722 
P�eložky a ochrana inženýrských sítí 1 346 348 
Drobná architektura 23 317 985 
P�eložka NTL plynovodu DN 300 1 727 306 
Práce a p�eložky sítí vyvolané stavbou 1 880 539 
Tvorba žádosti o dotaci ROP NUTS II Jihozápad 1 670 000 
Celkem s DPH 75 296 840 

 
V p�ípad� získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad budou zdroje krytí vypadat následovn�.  
 

Tab. 15 Zdroje krytí projektu v p�ípad� získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad  

Zdroj v % v K� 
Žadatel 7,5 2 432 433 
Dotace z ROP - ERDF 92,5 30 000 000 
Uznatelné náklady celkem 100 32 432 4335  

 
 
 

                                                 
4 Detailn�jší položkový rozpo�et tvo�í P�ílohu �. 8.  
5 �ást náklad� je neuznatelná z d�vodu horního limitu výše dotace na 1 projekt 30 000 000 K�. 
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Harmonogram 
Následující tabulka zobrazuje harmonogram ve spojitosti s výdaji vynaloženými na projekt.  
 

Tab. 16 Harmonogram projektu 

2005-2007 
Etapa  

Výdaje v K� 
v�etn� DPH X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

P�edinvesti�ní etapa 1 670 000                                                 

sestavení projektového týmu -                         

sestavení harmonogramu -                         

územní �ízení -                         

stavební povolení -                         

rozpo�et -                         

vyhledávání dota�ního titulu  -                         
výb�rové �ízení na 
zpracovatele žádosti o dotaci -                         

zpracování žádosti do ROP 170 000                         

proces hodnocení žádosti -                         
p�id�lení dotace (tzn. nárok na 
provizi pro zpracovatele 
žádosti) 1 500 000                         

Investi�ní etapa 73 626 840                         
výb�rové �ízení na dodavatele 
stavební prací -                         

p�íprava staveništ� -                         

realizace stavby 73 626 840                         

publicita projektu -                         

administrace  -                         

Provozní etapa 0                         

provozní fáze   -                         

 

 
.. 
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2007-2009 
Etapa  

Výdaje v K� 
v�etn� DPH X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

P�edinvesti�ní etapa 1 670 000                                                 

sestavení projektového týmu -                         

sestavení harmonogramu -                         

územní �ízení -                         

stavební povolení -                         

rozpo�et -                         

vyhledávání dota�ního titulu  -                         
výb�rové �ízení na 
zpracovatele žádosti o dotaci -                         

zpracování žádosti do ROP 170 000                         

proces hodnocení žádosti -                         
p�id�lení dotace (tzn. nárok na 
provizi pro zpracovatele 
žádosti) 1 500 000                         

Investi�ní etapa 73 626 840                         
výb�rové �ízení na dodavatele 
stavební prací -                         

p�íprava staveništ� -                         

realizace stavby 73 626 840                         

publicita projektu -                         

administrace  -                         

Provozní etapa 0                         

provozní fáze   -                         
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... 

2009-2011 
Etapa  

Výdaje v K� 
v�etn� DPH X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

P�edinvesti�ní etapa 1 670 000                                                 

sestavení projektového týmu -                         

sestavení harmonogramu -                         

územní �ízení -                         

stavební povolení -                         

rozpo�et -                         

vyhledávání dota�ního titulu  -                         
výb�rové �ízení na 
zpracovatele žádosti o dotaci -                         

zpracování žádosti do ROP 170 000                         

proces hodnocení žádosti -                         
p�id�lení dotace (tzn. nárok na 
provizi pro zpracovatele 
žádosti) 1 500 000                         

Investi�ní etapa 73 626 840                         
výb�rové �ízení na dodavatele 
stavební prací -                         

p�íprava staveništ� -                         

realizace stavby 73 626 840                         

publicita projektu -                         

administrace  -                         

Provozní etapa 0                         
provozní fáze   -                         

 

 

 

 

Harmonogram projektu je rozd�len do p�edinvesti�ní, investi�ní a provozní etapy, p�i�emž etapa provozní pokra�uje nad 
rámec harmonogramu. P�i stanovování rozpo�tu již realizátor projektu po�ítal s �asovými rezervami. Ty jsou tedy 
v harmonogramu již zohledn�ny.  Hlavním milníkem projektu je rozhodnutí o p�id�lení dotace (ozna�eno �ervenou �árou 
v harmonogramu).  
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6. Rámcové vymezení a vy�íslení hlavních p�ínos� projektu 
Výsledným produktem tohoto projektu bude zrekonstruovaná místní komunikace – Lannova 
t�ída v úseku Štítného – Nádražní v �eských Bud�jovicích.  
 
Hlavní p�ínosy projektu: 

 zvýšení bezpe�nosti dopravy; projekt p�isp�je ke zvýšení 
bezpe�nosti dopravy, když jasn� vymezí, která �ást komunikace je 
vyhrazena motorovým vozidl�m, která chodc�m a která cyklist�m, 
�ímže se znateln� zvýší bezpe�nost zejména t�ch ú�astník� dopravy, 
kte�í nejmén� zat�žují životní prost�edí – tedy cyklist� a chodc� 

 lepší napojení jednotlivých �ástí m�sta; projekt se soust�e	uje na 
úsek, který je velmi vytížený – jedná se o hlavní spojnici mezi centrem 
m�sta a vlakovým nádražím pro environmentáln� p�íznivé formy 
dopravy (cyklistika a ch�ze) 

 podpora rovných p�íležitostí; realizace projektu výrazn� p�isp�je 
k odstran�ní bariér; sou�ástí projektu jsou též varovné a signaliza�ní 
pásy pro nevidomé 

 podpora udržitelného rozvoje; projekt se soust�e	uje na podporu 
bezmotorové dopravy, zejména cyklistiky a ch�ze; v sou�asné dob� 
není Lannova t�ídy pro cyklisty ur�ena, a�koli práv� toto by m�l být její 
hlavní smysl, nebo� cyklistické napojení centra a nádraží absentuje, 
a�koli je mimo�ádn� d�ležité s ohledem na další environmentální 
synergické efekty (nap�. podpora projektu �eských drah – p�evoz kol 
ve vlacích) 

 
Vliv na životní prost�edí 
V sou�asnosti se v �ešeném území nachází n�kolik r�zných typ� vegeta�ních prvk�. Vzhled 
ani p�stební stav t�chto vegeta�ních prvk� již nespl�uje požadavky kladené na zele� 
reprezenta�ních m�stských prostor�. Návrh �ešení zelen� vychází z možností celkového 
architektonického �ešení daného prostoru a jeho územn� technických podmínek. �ešením je 
zachování jediného vegeta�ního prvku, kterým je stromo�adí vysázené p�ímo do dlažby. 
P�ed OD Prior jsou v návrhu jako náhrada za odstran�nou zele� umíst�ny nádoby, které 
dopl�ují prostory ur�ené k posezení. V t�chto nádobách by m�ly být nižší kvetoucí ke�e 
v kombinaci s trvalkami a p�dopokryvnými ke�i. V rámci p�ípravy území dojde k odstran�ní a 
odt�žení t�chto základních materiál�: 

 vybourání asfaltových ploch cca 2 794 t 
 vybourání dlažeb cca 219 t 
 vybourání betonových van, v�. základ. konstrukcí, silni�ních 

obrubník�, p�edlažeb cca 843 t 
 vyt�žení zeminy a vykácení vzr. zeminy cca 679 t (zemina) 

 
P�í stavb� nevzniknou žádné nebezpe�né odpady, ostatní odpady budou likvidovány podle 
platných p�edpis�. Staveništní odpad se uskladní v areálu ve�ejných služeb v Pekárenské 
ulici. Dále budou dodrženy všechny p�edpisy o bezpe�nosti práce a protipožární p�edpisy. 
Projekt bude mít pozitivní vliv na životní prost�edí.  
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Tab. 17 Indikátory pro sledování úsp�šnosti projektu 

Hlavní indikátory 
Název indikátoru Po�et 
Délka rekonstruovaných místních (m�stských) komunikací celkem 0,225 km 

Vedlejší indikátory 
Název indikátoru Po�et 
Po�et odstran�ných bodových závad 10 

 
Projekt se soust�e	uje na napl�ování indikátor� ROP pro oblast podpory 1.5. projekt je 
zam��en na rekonstrukci 225 m komunikace a odstra�uje bodové závady. Spl�uje tak 
kritérium optimální �ástky na jednici indikátor� výstupu.6  
 

                                                 
6 Je t�eba vzít zejména v potaz ší�ku této komunikace, která je de facto tvo�ena dv�ma komunikacemi. Také je pot�eba zvážit specifi�nost této 

místní komunikace.  
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7. Rizika projektu 

Tab. 18 Matice rizik projektu 

Riziko projektu Závažnost 
rizika 

Pravd�podobn
ost  Dopad  Opat�ení  

Neískání dotace 
z ROP NUTS II 
Jihozápad 

st�ední st�ední 

Nezískání finan�ní 
podpory pro realizaci 
tohoto investi�ního 
projektu je rizikem 
vzhledem k omezeným 
finan�ním možnostem 
investora projektu a 
schopnosti zajistit 
kompletní 100% 
financování vlastními 
zdroji. Tato skute�nost 
by znamenala nutnost 
hledání jiných 
vhodných zdroj� 
financování, což by ale 
vedlo k nežádoucímu a 
rizikovému zadlužování 
žadatele a zárove� 
�asovému zpožd�ní 
realizace projektu.  

P�ijmout a realizovat veškerá 
opat�ení v souladu 
s podmínkami daného 
programu pro získání 
požadované finan�ní 
podpory. 
 
Kvalitn� p�ipravená a 
zpracovaná žádost o dotaci 
v�etn� povinných p�íloh. 

Neudržení 
poptávky po 
tomto ve�ejném 
statku 

st�ední nízká 
Pokles poptávky by 
vedl k špatné alokaci 
ve�ejných prost�edk�. 

Dostate�ná propagace 
projektu: 
- informa�ní zpravodaj  
- tiskové zprávy 
- propaga�ní a informa�ní 
materiály 
- internetové stránky m�sta  

 
Nedodržení 
harmonogramu 
 

st�ední nízká 

Nedodržení �asového 
harmonogramu by 
mohlo snížit schopnost 
žadatele dostát všem 
svým závazk�m ve 
stanovených termínech. 

Nad dodržením 
harmonogramu dohlíží 
projektový tým a konkrétní 
zodpov�dná osoba za 
stavební dozor. 
 

Nedodržení 
rozpo�tové výše 
stavebních 
náklad� 

st�ední nízká 

Navýšení 
rozpo�tovaných 
náklad� by mohlo snížit 
schopnost žadatele 
dostát všem svým 
závazk�m ve 
stanovených termínech.  

Kalkulaci a rozpo�tování 
výdaj� žadatelem v p�ípravné 
fázi projektu provést velmi 
precizn� a v maximálním 
detailním �len�ní dle 
aktuálních cen na trhu.  

Personáln� 
organiza�ní 
nezajišt�ní 
projektu 

st�ední nízká 

Nedostate�né zajišt�ní 
n�kterých aktivit by 
mohlo vést 
k nep�id�lení dotace a 
k nekoordinované 
realizaci projektu. 

Kvalitn� sestavený projektový 
tým, jehož �lenové mají 
dlouholeté zkušenosti 
z oblastí, které jim byly 
v rámci projektu sv��eny. 
 
P�esn� stanovené 
kompetence jednotlivým 
�len�m realiza�ního týmu. 

 
Rizikovými faktory projektu jsou nezískání dotace z Regionálního opera�ního programu 
NUTS II Jihozápad, neudržení poptávky po daném ve�ejném statku, nedodržení 
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harmonogramu, nedodržení rozpo�tové výše stavebních náklad� a personáln� organiza�ní 
nezajišt�ní projektu. Všechny tyto faktory jsou v tomto ekonomickém hodnocení 
minimalizovány pomocí p�ijetí relevantních opat�ení.  
 
Rizikovost projektu se rovn�ž snižuje tím, že žadatel má za sebou již �adu projekt�, jež 
byly velmi úsp�šné. Rizikovost žadatele rovn�ž snižuje jeho zkušenost s �erpáním 
dotací ze strukturálních fond� EU a jeho stabilita – jak institucionální, tak finan�ní.  
 
Záv�rem analýzy rizik je tak stanovisko, že realizace projektu nep�edstavuje zvýšené 
riziko.  
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8. Udržitelnost projektu  
Realiza�ní fáze bude ukon�ena 30. 6. 2010. Následující den bude zahájena provozní fáze 
projektu. V souladu s pokyny pro žadatele a dalšími p�edpisy bude zachována doba 
udržitelnosti projektu minimáln� p�t let od ukon�ení realizace projektu. Z povahy 
projektu vyplývá, že se jedná o projekt dlouhodobý, kde doba udržitelnosti projektu tvo�í 
pouze �ást jeho životnosti. Projekt bude sloužit �idi��m, cyklist�m i chodc�m v daleko delším 
�asovém horizontu. 
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice bylo od svého založení r. 1265 stabilní organizací. 
M�sto, které m�lo odolávat tlaku domácí šlechty i zahrani�nímu nep�íteli, muselo mít pevné 
hradby a stabilní hospodá�ské základy. I právo va�it pivo, jedno z nejvýznamn�jších 
hospodá�ských privilegií, získalo pouze m�sto stabilní. Stabilitou se m�že chlubit m�sto i 
v sou�asné dob�. Hospoda�ení m�sta lze ozna�it za stabilní – finan�ní zdraví dopadlo dle 
aplikace ÚRR JZ výborn� (stupe� A). To nazna�uje stabilní výhled do budoucna. M�sto má 
bohatou a diverzifikovanou ekonomiku, silnou likvidní pozici a zdravou finan�ní výkonnost. 
�eské Bud�jovice mají dostate�nou p�edvídatelnost rozpo�tu, stabilitu vylu�ující prudké 
nep�íznivé zm�ny rozpo�tu m�sta. Z pohledu finan�ního postavení a výkonnosti m�sta mají 
�eské Bud�jovice solidní provozní bilanci a vysokou schopnost samofinancování. Žadatel je 
zcela jednozna�n� stabilní z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a projekt je tak 
institucionáln� udržitelný.  
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice má i pro provozní fázi zajišt�nu spolupráci 
s partnerem projektu. Prohlášení o partnerství, které bylo pro realizaci p�edkládaného 
projektu uzav�eno, v sob� zahrnuje i p�esný popis spolupráce b�hem provozní fáze.  
 
Jsou plánovány navazující aktivity, mezi n�ž pat�í rekonstrukce dalších místních 
komunikací, odstra�ování bariér ve m�st� �eské Bud�jovice v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny a rovn�ž údržba místních komunikací, mezi n�ž pat�í:  

 úklid místních komunikací - mechanizovaným úklidem 2x ro�n�, 
v jarním a podzimním období 

 jarní úklid m�sta - spo�ívající v odstran�ní zbytk� posypových hmot a 
jiných odpadk� po zimním období na sv��ených místních 
komunikacích 

 podzimní úklid m�sta - spo�ívající v úklidu komunikací, chodník� a 
ve�ejných prostranství od padajícího listí 

 úklid v prostoru kolem kontejner� - popelnic a odpadkových koš� a 
vývoz a uložení obsahu na skládku 

 zimní údržba - sv��ených místních komunikací a chodník� dle plánu 
zimní údržby obce 

 zimní pohotovost� ��stroj� a osádek pot�ebných k zabezpe�ení zimní 
údržby�

 
Svoz komunálního odpadu je na území m�sta �eské Bud�jovice zajišt�n smluvním vztahem 
se spole�ností ASA. V �ešeném území budou v dostate�ném množství umíst�ny vhodné 
atypické nádoby na odpadky dle nabídky vybraného dodavatele m�stského mobiliá�e.  
 
Výše uvedené tak prokazuje institucionální udržitelnost v provozní fázi – stabilitu 
nositele projektu, navazující aktivity a partnerství v provozní fázi.  
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice má rovn�ž zajišt�nu finan�ní udržitelnost 
v provozní fázi. Samotný provoz místních komunikací bude financován z rozpo�tu 
m�sta �eské Bud�jovice. Náklady na provoz a údržbu budou sou�ástí schváleného 
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rozpo�tu m�sta �eské Bud�jovice na jednotlivé roky provozní fáze. Aktivity v rámci provozní 
etapy zahrnují údržbu a opravy komunikace, které budou zajiš�ovány žadatelem s ohledem 
na povahu a rozsah pot�ebných prací. Žadatel si vytvo�il pot�ebné finan�ní p�edpoklady a je 
schopen dostát všem svým závazk�m plynoucím z projektu a zajistit si tak pot�ebnou 
likviditu. 
 
Následující tabulka zobrazuje náklady na údržbu a opravy Lannovy t�ídy, které m�sto 
�eské Bud�jovice každoro�n� vy�le�uje z rozpo�tu a které budou použity na výše 
jmenované aktivity v provozní fázi projektu 
 

Tab. 19 Vývoj náklad� v provozní fázi na údržbu Lannovy t�ídy 

Rok 
 

20107 2011 2012 2013 2014 20158 
Rozpo�et v tis. K� 5.000 5.250 5.513 5.789 6.078 6.382 

 

Výše uvedené tak prokazuje finan�ní udržitelnost v provozní fázi – jsou vy�ísleny 
ro�ní náklady na údržbu a žadatel má zajišt�no finan�ní krytí t�chto náklad�.   
 

                                                 
7 �ást roku 2010 (po ukon�ení investi�ní fáze projektu): 1. 7. 2010 – 31. 12. 2010.  
8 �ást roku 2015: 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015.  
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9. Záv�re�né shrnutí projektu 
Globálním cílem projektu je zlepšit stav Lannovy t�ídy v �eských Bud�jovicích. Tato 
místní komunikace je ve velmi špatném technickém stavu. Svojí technickou kvalitou a 
stávající kapacitou nedosta�uje svému významu a využití.  
 
Specifickým cílem projektu je zvýšit bezpe�nost dopravy v obcích. Projekt sníží 
bezpe�nostní rizika dopravy odstran�ním bodových závad komunikace, zvýší plynulost 
dopravy, zajistí bezpe�né užívání prostoru místních komunikací osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a vytvo�í opat�ení za ú�elem dodržování dovolené rychlosti 
vozidel (tzn. zvýší bezpe�nost chodc� a cyklist�).  
 
Dalším specifickým cílem projektu je propojit �ásti obcí. Projekt totiž zvyšuje úrove� 
dopravní dostupnosti mezi jednotlivými �ástmi m�sta �eské Bud�jovice. Zejména spojuje 
centrum m�sta s vlakovým a autobusovým nádražím a zastávkami MHD.  
 
Projekt rovn�ž reaguje na horizontální kritéria ROP NUTS II Jihozápad. Podporuje rovné 
p�íležitosti (zejména bezbariérovost) a  udržitelný rozvoj (podpora cyklistiky a ch�ze) 
 
Projekt se zam��uje na široké spektrum cílových skupin, které jsou uvedeny v kapitole 
3.3, a to bez ohledu na pohlaví, v�k �i zdravotní stav.  
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice má zajišt�nou poptávku po výstupech projektu, což 
dokazuje kap. 3.2.  
 
Projekt má pro �ešené území velký význam, a to z t�chto d�vod�:  

 zvýší úrove� dopravní dostupnosti mezi jednotlivými �ástmi obce 
 zvýší kvalitu dopravní obslužnosti objekt� a pozemk� u 

rekonstruovaných místních komunikací  
 zlepší úrove� napojení na stávající sí� pozemních komunikací vyšší 

funk�ní skupiny 
 zlepší podmínky pro vedení p�ší a cyklistické dopravy 
 odstraní nežádoucí vlivy na úrove� životního prost�edí – hlu�nost 

vozidla v pohybu a prašnost 
 sníží bezpe�nostní rizika dopravy odstran�ním bodových závad 

komunikace 
 zvýší plynulost dopravy 
 odstraní komunika�ní závady na stávajících krytových vrstvách 

vozovky a p�ších komunikací 
 vytvo�í opat�ení za ú�elem dodržování dovolené rychlosti vozidel, tzn. 

zvýší bezpe�nost chodc� 
 zajistí bezpe�né užívání prostoru místní komunikace osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
V rámci projektu je prokázána finan�ní udržitelnost v provozní fázi. V kapitole 8 jsou 
vy�ísleny ro�ní náklady na údržbu. Samotný provoz místní komunikace bude financován 
z rozpo�tu Statutárního m�sta �eské Bud�jovice. Náklady na provoz a údržbu budou 
sou�ástí schváleného rozpo�tu m�sta na jednotlivé roky provozní fáze. 
 
V rámci projektu je rovn�ž prokázána institucionální udržitelnost v provozní fázi. 
P�edkladatelem projektu je Statutární m�sto �eské Bud�jovice, které je zcela jednozna�n� 
stabilním subjektem a z krátkodobého i dlouhodobého hlediska je tak projekt institucionáln� 
udržitelný. Žadatel má i pro provozní fázi zajišt�nu spolupráci s partnerem projektu. 
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Jsou plánovány navazující aktivity, mezi n�ž pat�í rekonstrukce dalších místních 
komunikací, odstra�ování bariér ve m�st� �eské Bud�jovice v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny a rovn�ž údržba místních komunikací.  
 
Rizikovými faktory projektu jsou nezískání dotace z Regionálního opera�ního programu 
NUTS II Jihozápad, neudržení poptávky po daném ve�ejném statku, nedodržení 
harmonogramu, nedodržení rozpo�tové výše stavebních náklad� a personáln� organiza�ní 
nezajišt�ní projektu. Všechny tyto faktory jsou v tomto ekonomickém hodnocení 
minimalizovány pomocí p�ijetí relevantních opat�ení. Záv�rem analýzy rizik je tak 
stanovisko, že realizace projektu nep�edstavuje zvýšené riziko.  
 
V rámci projektu Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – Nádražní) bude docíleno 0,225 km 
zrekonstruovaných místních komunikací a bude odstran�no 10 bodových závad. 
 
Svým zam��ením je projekt v souladu zejména s:  

 Strategií programu rozvoje Jiho�eského kraje 
 Strategickým plánem m�sta �eské Bud�jovice 
 Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury na území Jiho�eského kraje 
 Národním strategický referen�ním rámcem 
 Národním rozvojovým plánem 2007 – 2013 
 Strategií regionálního rozvoje cestovního ruchu  
 Strategií udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

 
Projekt je rovn�ž v souladu s p�ipravovaným Integrovaným plánem rozvoje m�sta 
�eské Bud�jovice. Projekt je sou�ástí návrhu p�ipravovaného IPRM „M�sto a voda“. To 
dokazuje P�íloha �. 10.  
 
Projekt Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – Nádražní) má rovn�ž vazbu na jiné 
individuální projekty, zejména na p�ipravované projekty m�sta �eské Bud�jovice a 
Krajského ú�adu Jiho�eského kraje, kte�í plánují realizovat projekty, jež p�isp�jí k rozvoji 
regionu. Spole�n� tyto aktivity a projekty vytvá�í synergii, která povede ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a atraktivity regionu (�eskobud�jovicka, Jiho�eského kraje a �eské 
republiky) v zájmu dlouhodob� udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Konkrétní 
projekty, se kterými vytvá�í p�edkládaný projekt synergii, jsou uvedeny v Tab. 9.  
 
Projekt �eší 10 bodových závad komunikace. V souvislosti s jejich odstran�ním dojde 
k podstatnému snížení bezpe�nostních rizik dopravy a zárove� zvýšení plynulosti 
dopravy.  
 
Úsek dané komunikace, na n�mž je �ešena bodová závada, je napojen na nad�azenou 
silni�ní sí�, a to ulici Nádražní, která spadá do kategorie silnice II. t�ídy.  
 
V rámci projektu dojde k rekonstrukci místní komunikace, která se napojuje na 
významnou komunikaci uvedenou v rámci Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
na území Jiho�eského kraje, a to silnici II. t�ídy – Nádražní. 
 
Místní komunikace Lannova t�ída je komunikací IV. t�ídy.  
 
V souvislosti s realizací projektu dojde k napojení centra m�sta a vlakového nádraží, �ímž 
se zlepší i napojení s ohledem na neregionální centrum cestovního ruchu, kterým je 
bezpochyby historické centrum �eských Bud�jovic.  
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Projekt je cílen na podporu rovných p�íležitostí. Projekt má cíl totožný s cílem Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny. Tím je postupn� odstranit bariéry na 
komunikacích, p�ístupových trasách k ve�ejn� p�ístupným budovám ve m�st� a 
zejména odstran�ní technických bariér na vstupech do jednotlivých budov. Tím chce 
m�sto umožnit ob�an�m, kte�í mají omezenou schopnost pohybu, normální život ve svém 
m�st�.  
 
Projekt je p�ímo soust�ed�n na zvyšování plynulosti dopravy spojené se snížením 
negativních vliv� dopravy na životní prost�edí. Projekt rovn�ž podporuje 
environmentáln� šetrné formy dopravy - ve�ejné dopravy (napojení na MHD), ch�ze a 
cyklistiky. Jedním z hlavních cíl� je estetické zlepšení dojmu z hlavní promenádní t�ídy 
v �eských Bud�jovicích, proto lze jednozna�n� konstatovat, že projekt vede k optimalizaci 
dopravní infrastruktury s pozitivním efektem na fragmentaci krajiny.  
 
Projekt p�isp�je ke zlepšení dostupnosti venkovského regionu dopravou, nebo� velká 
�ást ob�an� okresu �eské Bud�jovice dojíždí do prací, škol, za léka�i �i ú�ady do �eských 
Bud�jovic vlakem �i autobusem, a práv� napojení vlakového a autobusového nádraží je 
cílem p�edkládaného projektu. Okres �eské Bud�jovice je navíc dle definice OECD 
venkovským regionem.9 
 
Hlavním manažerem projektu bude Dagmar Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a 
cestovního ruchu Magistrátu m�sta �eské Bud�jovice. Pro její podporu a efektivní �ízení 
projektu byl sestaven zkušený realiza�ní tým, který bude tvo�en kvalifikovanými pracovníky 
s jasn� vymezenými odpov�dnostmi a kompetencemi v p�edinvesti�ní, investi�ní a 
provozní fázi projektu. Skladba projektového týmu odpovídá po kvalifika�ní stránce 
jednotlivým aktivitám projektu a �lenové projektového týmu mají zkušenosti s danou 
�inností v rámci jiných projekt� a mají zkušenosti i s realizací výb�rových �ízení 
stejného druhu zadávacího �ízení dle zákona 137/2006 Sb. o ve�ejných zakázkách, 
která odpovídá p�edpokládané výši hodnoty ve�ejných zakázek v rámci projektu. Za 
každou klí�ovou aktivitu projektu je zodpov�dný konkrétní �len projektového týmu, jehož 
kvalifikace povaze aktivity odpovídá. 
 
Partnerem projektu je Místní ak�ní skupina Hlubocko - Lišovsko, která p�ispívá tímto 
ke zvýšení kvalifikace žadatele ve vztahu k projektu, a to p�edevším v zajišt�ní poptávky 
po výstupech projektu (propagaci), spoluprácí p�i rozvoji území, zkušenostmi s realizací 
obdobných projekt� atd.  
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice v uplynulých t�ech letech realizovalo velké 
množství (resp. více než 3) typov� stejných projekt� (tedy projekt� zam��ených na  
rekonstrukci, modernizaci �i výstavbu místních komunikací). N�které z realizovaných 
projekt� dokládá Tab. 4.  
 
Statutární m�sto �eské Bud�jovice má rovn�ž zkušenosti s �erpáním dotací ze 
strukturálních fond� Evropské unie (Regionálního opera�ního programu NUTS II 
Jihozápad, Spole�ného regionálního opera�ního programu NUTS II Jihozápad, Opera�ní 
programu Infrastruktura atd.). 
 
Z hlediska finan�ní velikosti má žadatel v posledních t�ech letech zkušenosti 
s realizací projektu s finan�ním rozsahem min. 80 % celkové velikosti 

                                                 
9 OECD p�ichází s mezinárodní definicí pojmu venkov, které je založeno na podílu obyvatelstva, jež žije na území s hustotou zalidn�ní menší než 

150 obyvatel/km2. Okres �eské Bud�jovice má hustotu zalidn�ní 110 obyvatel/km2. 

 



 

 
49 

Lannova t�ída – 3. etapa (Štítného – 
Nádražní) 

 

Statutární m�sto �eské Bud�jovice 
 

 

p�edpokládaných náklad� projektu Lannova t�ída – 3. etapa (projekt Cestujeme bez 
bariér – rozší�ení specifického vozového parku MHD �. Bud�jovice s rozpo�tem 68 200 000 
K�). 
 
Do projektu jsou zahrnuty všechny klí�ové aktivity nutné pro jeho realizaci. Jejich délka 
trvání je reálná, jsou logicky provázány s ostatními aktivitami a ur�eny i z hlediska výše 
náklad� na n�. 
 
Výsledek projektu bude využit ve prosp�ch dalšího rozvoje regionu, nebo� cílem 
projektu je zlepšit stav místních komunikací a zkvalitnit rak život v daném regionu. 
Investované prost�edky tak budou efektivn� vynaloženy s ohledem na zásady 
hospodá�ské soudržnosti EU.  
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Na základ� výše uvedeného doporu�ujeme projekt k realizaci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a p�íjmení:  Bc. Barbora Vlková 
Funkce:  projektová manažerka 
Organizace:  G-PROJECT, s.r.o.  
Místo:  �eské Bud�jovice 
Datum:  25. �ervence 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�evzal:  
 
Jméno a p�íjmení:  Ing. Ivana Popelová  
Funkce:  1. nám�stkyn� primátora  
Organizace:  Statutární m�sto �eské Bud�jovice  
Místo:  �eské Bud�jovice  
Datum:  29. �ervence 2008 
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Seznam zkratek 
�R �eská republika 
�SÚ �eský statistický ú�ad 
DI� Da�ové identifika�ní �íslo 
DPH  da� z p�idané hodnoty 
EU Evropská unie 
HV hospodá�ský výsledek 
I� identifika�ní �íslo  
J�K Jiho�eský kraj 
NUTS  územní statistická jednotka Evropské unie 
OECD Organization for Economic Cooperation Development (Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) 
ROP Regionální opera�ní program 
SROP Spole�ný regionální opera�ní program 
Tab. tabulka 
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