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2 Úvodní informace  

22..11   ZZ ÁÁ KK LL AA DDNNÍÍ   ÚÚDDAA JJ EE  OO  PPRROOJJ EEKK TTUU    

Název projektu 
Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní 
část 

Lokalizace 
Jihočeský kraj, okres České Budějovice, 
statutární město České Budějovice 

Žadatel 
� Název 
� Statutární zástupce 
� Osoba zodpovědná za realizaci projektu 
 
� Kontaktní údaje 

 
 
 

� Kontaktní osoba pro projekt 
 

 

Statutární město České Budějovice 
Mgr. Juraj Thoma, primátor 
Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora 
 
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 
370 92 České Budějovice 
 
 
Ing. Zuzana Fišerová, tel. 386 803 204, 
email: FiserovaZ@c-budejovice.cz 
 

Celkový rozpočet 57 604 255,00 Kč 
Termín zahájení projektu 27. 6. 2008 
Termín ukončení projektu 11. 2. 2011 

Zdroj: Statutární město České Budějovice 

22..22   ZZ ÁÁ KK LL AA DDNNÍÍ   IINNFFOORRMMAA CCEE  OO  ŽŽ AA DDAA TTEELL II     

Žadatelem a realizátorem projektu je statutární město České Budějovice ležící v centrální části 

Jihočeského kraje. Sídliště Máj, resp. jeho jižní část, je místem realizace tohoto projektu. Lokalita 

se nachází na levém břehu řeky Vltavy, tzn. v západní části města na jeho samém okraji. Hlavním 

předmětem činnosti města je výkon veřejné správy. Město je jedním z krajských měst České 

republiky, statutárním městem, centrem regionu NUTS III a zároveň obcí s rozšířenou působností 

a také pověřeným obecním úřadem. Na území ORP České Budějovice žilo k 31. 12. 2007 celkem 

152 171 obyvatel v 79 obcích.   

Název žadatele Statutární město České Budějovice 

Sídlo 
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2 
370 92 České Budějovice 

Právní forma Obec 

Statutární zástupce Mgr. Juraj Thoma, primátor 
IČ 00244732 
URL www.c-budejovice.cz 
Počet obyvatel k 31. 12. 2008 94 936 

Zdroj: Statutární město České Budějovice 
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22..33   ZZ ÁÁ KK LL AA DDNNÍÍ   IINNFFOORRMMAA CCEE  OO  ZZPPRRAA CCOOVV AA TTEELL II   DDOOKK UUMMEENNTT AA CCEE    

Zpracovatel žádosti 

Adresa 

KP projekt s.r.o. 

Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 
IČ 260 64 600 
Statutární zástupce Ing. Pavla Koubová Nováková 
Osoba odpovědná za realizaci projetku Mgr. Lucie Ungrová 

Kontaktní údaje 
Tel.: +420 606 437 501 
e-mail: ungrova@kpprojekt.cz 

 

Společnost KP projekt s.r.o. se zabývá projektovým poradenstvím, zpracováním žádostí ze zdrojů 

strukturální fondů EU, národních a regionálních programů. V letech 2004-2006 zpracovala více než 

250 projektů, v letech 2007-2008 to bylo celkem 160 projektových žádostí. Společnost se též 

zaměřuje na vypracovávání analytických prací, překladatelskou a realizátorskou činnost.  

Zpracovatelem technické dokumentace je MANE engineering. Tato dokumentace byla zpracována 

v říjnu 2009. 

22..44   ÚÚČČEELL   ZZPPRRAA CCOOVV ÁÁ NNÍÍ   DDOOKK UUMMEENNTT AA CCEE    

Toto finanční a ekonomické hodnocení k projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní 

část bylo zpracováno v období únor 2010 jako povinná příloha k žádosti o dotační prostředky 

z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.1 Integrované projekty 

rozvojových center. Obsah a struktura finančního a ekonomického hodnocení odpovídá Metodickému 

pokynu pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu vydanému Úřadem Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vlastní žádost bude předložena v rámci kontinuální výzvy ROP 

NUTS II Jihozápad k předkládání dílčích projektů Integrovaného plánu rozvoje města České 

Budějovice „Levý břeh Vltavy“ s ukončením příjmu žádostí do 28. 6. 2013. 
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3 Stru čné shrnutí projektu  

33..11   SSMMYYSSLL ,,   ZZ AA MMĚĚŘŘEENNÍÍ ,,   ÚÚČČEELL   PPRROOJJ EEKK TTUU,,   JJ AA KK ÝÝ  PPRROOBB LL ÉÉMM  ŘŘEEŠŠÍÍ   

Sídliště Máj – jižní část, jejíž regenerace je předmětem předkládaného projektu, je lokalizována 

v regionu NUTS II Jihozápad, v Jihočeském kraje, ve městě České Budějovice v katastrálním území 

České Budějovice 2. Město je vlastníkem v ětšiny pozemk ů dot čených projektem  (veřejná 

prostranství včetně komunikací). Několik pozemků je ve vlastnictví státu Česká republika a jsou 

spravovány Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město České Bud ějovice jako 

žadatel má dlouhodobé zkušenosti s p ředkládáním a realizací projekt ů. Řada projektů byla 

podpořena z národních i regionálních dotačních titulů. Projekty město realizuje zpravidla 

prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří disponují odpovídajícími zkušenostmi a praxí (případně jsou 

využity externí síly). Pro účely tohoto projektu byl ustanoven projektový tým složený z pracovníků 

Magistrátu města České Budějovice. Členové týmu mají dlouholeté zkušenosti jak s realizací 

obdobných projektů, tak s procesem zadávání veřejných zakázek. 

Sídliště Máj včetně jeho jižní části je jednou z největších obytných lokalit ve městě České Budějovice. 

V roce 2008 žilo na celém sídlišti cca 13,6 tis. obyvatel, v jeho jižním úseku cca 4,5 tis. obyvatel. 

Sídliště je nejen díky svému stáří (více než 20 let) zchátralé a části veřejných prostranství jsou dožitá. 

Realizace projektu p ředstavuje zhodnocení sídlišt ě z estetického a funk čního hlediska. 

Projektem se zlepší jak stav ve řejných prostranství, tak stav objekt ů občanské vybavenosti. 

Realizace projektu je klí čová pro zvýšení kvality bydlení a života na sídlišt i, která 

je v sou časnosti dosti problematická.  Tento předkládaný projekt je součástí záměru „Regenerace 

panelového sídliště Máj“, který byl připravován od roku 2002 jako součást Programu regenerace 

panelových sídlišť města České Budějovice. Zpracování tohoto projektu předcházel sociologický 

průzkum. Následovala anketa mezi obyvateli sídliště, jejímž závěrem byl koncept opatření v řešeném 

území. Na tyto podklady navázala komplexní studie „Regenerace panelového sídliště Máj České 

Budějovice“ (2006). V ní obsažené záměry byly představeny veřejnosti v červnu 2006 na veřejném 

projednání, ze kterého vyplynulo několik témat a podnětů, které byly zapracovány. Z posouzení 

sociologického průzkumu, ankety s obyvateli sídliště, připomínek a námětů z veřejného projednání 

s občany vychází i tento projektový záměr.  

Byl vymezen globální cíl a specifický cíl. Globálním cílem je tedy celkové zhodnocení sídlišt ě Máj 

– jeho jižní části z estetického a funk čního hlediska tak, aby bylo p říjemným prost ředím jak pro 

místní obyvatele, tak návšt ěvníky. Specifické cíle p ředstavují zlepšení stavu ve řejných 

prostranství a zlepšení stavu ob čanské vybavenosti.  

Projekt je pln ě v souladu s cíli ROP (oblasti podpory 2.1 a 2.2) a  taktéž s národními 

i regionálními strategickými dokumenty v četně Strategického plánu m ěsta České Bud ějovice .  

Projekt je členěn do třech základních fází. Předinvestiční fáze zahrnuje aktivity předcházející zahájení 

stavebních prací (tzn. zpracování projektové dokumentace, projektové žádosti včetně odpovídajících 

výběrových řízení, výběrová řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP, řízení projektu 

atd.). Investiční fáze, tedy samotná regenerace jižní části sídliště Máj prostřednictvím stavebních 

úprav a prací, je pak koncipována jako jednoetapová. Během investiční fáze se tedy realizuje stavba, 

probíhá příslušný dozor nad stavbou a řízení projektu (ROP), je zajištěna publicita projektu a v závěru 

vyhotoven účetní audit projektu. Provozní fáze pak představuje „provoz“ zregenerovaného sídliště. 

Je zajišťována publicita projektu a jeho udržitelnost.  
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Součástí stavebních prací jsou tyto stavební objekty: hřiště, dopravní řešení, veřejné osvětlení, 

dešťová kanalizace, sadové úpravy a přístřešek pro tuhý domovní odpad. Dle odborných stanovisek 

se neočekává v žádné z fází projektu negativní vliv projektu na životní prostředí.   

33..22   VVÝÝZZNNAA MMNNÁÁ   SSPPEECCIIFFIIKK AA   PPRROOJJ EEKK TTUU  

� Projekt je součástí IPRM České Budějovice Levý břeh Vltavy a je v synergii s realizovaným 

Integrovaným plánem rozvoje města Sídliště Máj, který je zaměřen na deprivovanou část sídliště 

Máj. 

� Lokalita realizace projektu se nachází na levém břehu Vltavy, tedy v lokalitě, kde je vysoký podíl 

nezastavitelného území a zároveň vysoká koncentrace obyvatel. 

� Projekt je dlouhodobě připravován žadatelem a řeší zásadní problematické aspekty kvality bydlení 

v jedné z nejvýznamnějších lokalit pro bydlení ve městě České Budějovice (navazuje 

na sociologický průzkum a anketu mezi obyvateli, studii k projektu regenerace sídliště Máj, 

na stavební řízení). 

� Realizace projektu významně přispěje k atraktivitě celého okresního, resp. krajského města. 

33..33   VVÝÝSSLL EEDDKK YY  FFIINNAA NNČČNNÍÍHHOO  AA   EEKK OONNOOMMIICCKK ÉÉHHOO  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ   
PPRROOJJ EEKK TTUU    

Žadatel má zajišt ěno financování projektu prost řednictvím z řízeného kontokorentního úv ěru 

(požadované finan ční krytí projektu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápa d je spln ěno) . Bude 

tedy zabezpečovat financování projektu ve všech jeho fázích včetně fáze udržitelnosti. Náklady 

na opravy a údržbu regenerovaného sídliště v provozní fázi bude hradit žadatel ze svých zdrojů 

(je s nimi počítáno v rozpočtu města). 

Projekt negeneruje žádné příjmy – jeho realizace je výhradně veřejným zájmem a je klíčová pro 

kvalitu života stávajících, potenciálních i budoucích obyvatel sídliště Máj. 

Svým charakterem je projekt nediskriminační, jeho výstupy jsou určeny všem místním občanům 

i dalším cílovým skupinám. U projektů tohoto typu se předpokládá jejich ztrátovost. Ztrátovost projektu 

je kompenzována výrazným přínosem cílovým skupinám a socioekonomickými efekty. Po započtení 

socioekonomických přínosů je projekt z pohledu ukazatelů kriteriální ekonomické analýzy přijatelný. 

33..44   VVÝÝSSLL EEDDKK YY  AA NN AA LL ÝÝZZYY  RRIIZZIIKK     

Projekt je dlouhodobě připravován, byly podrobně naplánovány jeho aktivity, harmonogram, rozpočet 

atd., ustanoven profesionální projektový tým a je počítáno s vyčleněním prostředků 

na předfinancování a spolufinancování projektu (kontokorentní úvěr města). Byly splněny všechny 

požadavky pro podání projektové žádosti do ROP NUTS II Jihozápad v rámci 4. (kontinuální) výzvy.  

Svou podstatou je možné projekt za řadit do kategorie „málo rizikových projekt ů“. Realizace 

projektu přinese významné zvýšení kvality bydlení na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, resp. v jeho 

jižní části.  

Podobně jako u jiných obdobných projektů je však možné, že investiční etapa může určitá rizika, 

především pak při provádění stavebních prací, přinášet. Tato rizika jsou spojena především 

se samotným prováděním stavební části projektu. Realizátor si je vědom toho, jakým způsobem 

je třeba případná rizika spojená s projektem eliminovat, resp. jim předcházet. 
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33..55   LL OOGGIICCKK ÝÝ  RRÁÁ MMEECC  PPRROOJJ EEKK TTUU  

Všeobecný cíl Objektivn ě ověřitelné 
ukazatele Zdroje ov ěření Předpoklady 

Celkové zhodnocení jižní části 
sídliště Máj z estetického a 
funkčního hlediska tak, aby bylo 
příjemným prostředím jak pro 
místní obyvatele, tak návštěvníky 

Zvýšení spokojenosti místních 
obyvatel s kvalitou bydlení na 
sídlišti 
 
Vyšší atraktivita lokality pro 
bydlení (např. zvýšení cen 
nemovitostí v lokalitě) 

Šetření mezi 
obyvateli 
 
Evidence realitních 
kanceláří 
 
Evidence 
magistrátu města 
(snížení počtu 
vystěhovalých z 
lokality) 

  

Účel projektu Objektivn ě ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje pro 
ověření Předpoklady 

I. Zlepšit stav veřejných 
prostranství 
 
II. Zlepšit stav objektů občanské 
vybavenosti 

Počet regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 
 
Plocha nově založené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně 
 
Počet nových parkovacích míst 
 
Počet stávajících hřišť, kde 
budou prováděny úpravy 
 

Projektová 
dokumentace  
 
Kolaudační zpráva 
 
Zprávy o realizaci 
ROP 

Kvalitní práce 
projektového týmu 
 
Výběr kvalitních 
dodavatelů ve všech 
fázích projektů 
(dojednání kvalitních 
smluv) 
 
 

Výsledky (výstupy) Objektivn ě ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje pro 
ověření Předpoklady 

Výsledkem je kompletně 
zregenerovaná jižní část sídliště 
Máj v Českých Budějovicích.  
 
(včetně regenerace a revitalizace 
objektů komunikací pro pěší a 
hřišť, a také nového založení a 
rekonstrukce veřejné zeleně) 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem = 11 849 m2 
 
Plocha nově založené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně = 
4,9 ha 

Projektová 
dokumentace  
 
Kolaudační zpráva 
 
Zprávy o realizaci 
ROP 

Kvalitní práce 
projektového týmu 
 
Výběr kvalitních 
dodavatelů ve všech 
fázích projektů  
 
Nastavení kontrolních 
systémů 
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Aktivity Prost ředky (vstupy)   Předpoklady 

VŘ na zhotovitele projektové 
dokumentace  
 
Zpracování projektové 
dokumentace stavby 
 
VŘ na zpracovatele žádosti o 
podporu z ROP JZ 
 
Zpracování žádosti o podporu z 
ROP JZ 
 
VŘ na zhotovitele VŘ na 
dodavatele stavebních prací + 
dodavatele publicity  
 
VŘ na koordinátora BOZP a TDI 
 
VŘ na dodavatele stavebních 
prací (prostřednictvím 
administrátora VŘ) 
 
VŘ na zajištění řízení projektu 
 
Výběrové řízení na provedení 
účetního auditu projektu 
 
Stavební práce 
 
Autorský dozor 
 
Technický dozor investora a 
koordinace BOZP 
 
Zajištění publicity 
 
Finanční řízení projektu a vedení 
účetnictví 
 
Řízení projektu (ROP)  
 
Provedení účetního auditu 
 
Ukončení projektu a zajištění 
udržitelnosti výstupů 
 

zdroje financování projektu 
(zdroje z kontokorentního účtu 
města České Budějovice) 
 
lidské zdroje (projektový tým, 
dodavatelé) 
 
administrativní a technická 
vybavenost 
 
odborně zpracovaná 
dokumentace k projektu 

  

zpracovaná 
projektová 
dokumentace,  
 
zpracovaná odborná 
stanoviska a povolení 
k projektu, 
 
zajištění 
předfinancování a 
spolufinancování 
projektu, 
 
výběr vhodných 
dodavatelů, 
 
dodržení 
harmonogramu prací, 
 
dodržení rozpočtu 
projektu, 
 
dodržení podmínek 
ROP 
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4 Stru čný popis podstaty projektu a jeho etap  

44..11   ZZ ÁÁ KK LL AA DDNNÍÍ   ÚÚDDAA JJ EE  OO  ŽŽ AA DDAA TTEELL II ,,   HHIISSTTOORRIIEE  DDOOSS AA VV AA DDNNÍÍCCHH  
PPŘŘ ÍÍPPRRAA VV  AA   RREE AA LL IIZZ AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU    

Základní údaje o žadateli 

Statutární město České Budějovice je základním územním samosprávným celkem, který se skládá 

z jedenácti částí (České Budějovice 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice 

a Kaliště).  

Obr. 1 Umístění statutárního města České Budějovice 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

Činností města je výkon příslušné agendy veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti 

a péče o všestranný rozvoj svého území. Rada města, jako výkonný orgán, má 11 členů, 

zastupitelstvo města 45 členů. Výkon veřejné správy zajišťuje městský úřad, kde pracovalo k lednu 

2010 celkem 509 zaměstnanců (619 včetně zaměstnanců městské policie). 

Město má v rámci úřadu zřízeno Odbor rozvoje a cestovního ruchu, který zajišťuje propagaci 

a prezentaci města, realizuje strategický plán města, připravuje, zpracovává a vede agendu spojenou 

s dotačními programy EU apod. 

Úkony související s finančním řízením včetně projektů zajišťuje Finanční odbor (skládá se z oddělení 

rozpočtu, oddělení účetnictví a oddělení poplatků). Oddělení rozpočtu: 

� se podílí na projednávání a sestavování rozpočtu s jednotlivými odbory MM i organizacemi města 

� dle žádostí ostatních odborů a organizací města předkládá radě města k projednání návrhy 

rozpočtových opatření 
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� dbá na čerpání prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem 

� pololetně zpracovává rozbory hospodaření města 

� sestavuje závěrečný účet města a předkládá jej zastupitelstvu města ke schválení 

� dle platebních kalendářů splácí přijaté úvěry 

Mezi městské organizace patří: 

� Městská policie 

� Pohřební ústav města České Budějovice, p.o. 

� Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o. 

� Domov pro seniory Máj České Budějovice, p.o. 

� Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice 

� Jesle a azylová zařízení České Budějovice, p.o. 

� Jihočeské divadlo, p.o. 

� Malé divadlo České Budějovice, p.o. 

� Nadace pro podporu vzdělávání a vědy  

� Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 

Pro rok 2010 dosáhne rozpočet výše 2 152 124 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2 053 768 tis. Kč 

a financování 98 356 tis. Kč. 

Hospoda ření a finan ční situace statutárního m ěsta České Bud ějovice (2008-2010)  

Skladba p říjmů města (rok 2008):  

Daňové příjmy  1 265 082,18 tis. Kč 

Nedaňové příjmy    363 836,58 tis. Kč 

Kapitálové příjmy       33 338,64 tis. Kč 

Vlastní příjmy celkem 1 662 257,4 tis. Kč 

Přijaté transfery     566 557,75 tis. Kč 

Příjmy úhrnem  2 228 815,15 tis. K č 

Ukazatel dluhové služby 2008 – 4,80 %; Ukazatel dluhové služby 2009 – 5,28 % 

Přehled p říjmů města (rok 2010):  

Daňové příjmy  1 139 254 tis. Kč 

Nedaňové příjmy    320 925 tis. Kč 

Kapitálové příjmy       47 895 tis. Kč 

Přijaté transfery     545 694 tis. Kč 

Úhrn zdroj ů pro použití v roce 2010: 2 152 124 tis. K č 

Výdaje    Rozpo čet výdaj ů 2010 

Běžné výdaje   1 511 101 tis. Kč 

Kapitálové výdaje     641 023 tis. Kč 

Výdaje celkem  2 152 124 tis. K č 

 

Z pohledu cestovního ruchu disponuje město potenciálem pro jeho další rozvoj. Významné 

je v Českých Budějovicích historické jádro města s množstvím cenných církevních i světských staveb, 

s gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy, s unikátně zachovaným podloubím podél ulic 

České, Krajinské, Plachého, Kněžské, Dr. Stejskala i kolem celého náměstí. 
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Historie dosavadních p říprav a realizace projektu  

Předložení žádosti na ÚRR předcházely následující aktivity: 

� Sociologický průzkum na sídlišti Máj 

� Anketa mezi obyvateli sídliště Máj 

� Zpracování studie Regenerace panelového sídliště Máj České Budějovice (2006) 

� Vypracování projektové dokumentace včetně průzkumu na místě (na základě výběrového řízení 

na zhotovitele projektové dokumentace) 

� Vydání vyjádření a odborných stanovisek (stavební povolení, stanoviska EIA a NATURA) 

� Projednání a odsouhlasení projektového záměru Radou města České Budějovice včetně 

finančního podílu města na předfinancování a spolufinancování projektu 

� Byl sestaven projektový tým, jehož členové svojí kvalifikací odpovídají odbornosti a složitosti 

zadání  

� Příprava podrobného rozpočtu a harmonogramu projektu 

� Zpracování projektové žádosti (na základě výběru jejího zhotovitele) 

44..22   VVÝÝCCHHOOZZÍÍ   SSIITTUUAA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU    

Lokalita sídliště Máj, resp. jeho jižní část se nalézá v západní části města v katastrálním území České 

Budějovice 2 v tzv. zóně „Levý břeh Vltavy“. Jde o součást jedné z největších českobudějovických 

sídlištních aglomerací sídliště Máj. V roce 2008 žilo v jižní části sídliště Máj cca 4,5 tis. obyvatel, 

na celém sídlišti pak cca 13,6 tis. obyvatel.  

Tab. Věková struktura obyvatelstva, vybrané ulice v jižní části sídlišt ě Máj, 2008 

Ulice Celkem 
z toho 

0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55+ 

Ant. Barcala 1006 145 113 73 59 76 97 102 95 74 172 

Dubenská 401 76 15 12 27 71 52 30 16 26 76 

J. Bendy 2 387 408 294 165 147 202 257 264 196 147 307 

M. Horákové 719 149 52 39 34 85 106 53 52 24 125 
Sídlišt ě Máj Jih 4 513  633 361 216 208 358 415 347 264 197 508 
Sídlišt ě Máj celkem  13 567                     

Zdroj: Matriční úřad MM České Budějovice 

Vzhledem ke své poloze je tato lokalita částečně separovaná od kulturního a územního centra města. 

Není zde adekvátní dopravní spojení na pravý břeh Vltavy, je zde nedostatek zeleně a ploch pro 

sportovní vyžití a relaxaci, nedostatek kapacit pro občanskou vybavenost a parkovacích míst a chybí 

zde možnosti kulturního vyžití. Dle IPRM České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ je však celá lokalita 

levého břehu (kromě deprivovaného území sídliště Máj – jeho severozápadní část) součástí území 

s vysokým potenciálem růstu, a to v kontextu širších územních a  socioekonomických souvislostí.  

Bydlení na sídlišti Máj v jeho jižní části je z pohledu kvality dlouhodobě problematické a poměrně 

neatraktivní. Důvody jsou následující: 

� Vysoká koncentrace obyvatel na malém prostoru 

� Nevyhovující vzhled a vybavenost veřejných prostranství 
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� Nedostatek veřejné zeleně 

� Nedostatek veřejných rekreačních ploch 

� Nedostatečná občanská vybavenost 

� Špatná dopravní situace z hlediska průjezdnosti a napojení na centrální část města 

� Kriticky nedostatečný počet parkovacích míst 

� Nedostatek vybavených a bezpečných cyklostezek a komunikací pro pěší včetně jejich propojení 

s centrálními částmi města 

Realizace projektu představuje zhodnocení tohoto cca 20 let starého sídliště z estetického a funkčního 

hlediska. Stávající situace má nepřímý dopad na sociální, resp. sociálně patologické chování (např. 

u mládeže). Díky regeneraci sídliště dojde k posílení identity obyvatel a jejich sounáležitosti s místem 

bydliště. Také bude umožněna krátkodobá rekreace na území sídliště, a to především pro děti, resp. 

rodiny s dětmi. 

Územní dopady projektu lze považovat jak za místní, tak regionální. Díky komplexní regeneraci 

sídliště, resp. jeho jižní části dojde ke zvýšení atraktivity bydlení jak pro stávající obyvatele sídliště 

a celého města, tak pro další skupinu osob, které hledají vhodné bydlení právě v Českých 

Budějovicích. Zvýší se tím atraktivita celého města jako místa pro bydlení. 

Neatraktivitu sídliště Máj včetně jeho jižní části potvrzuje i situace na trhu s realitami. Velká část bytů 

nabízených k prodeji na území města se nachází právě v lokalitě sídliště Máj, v jižní části jsou 

především prodávány domy v ulici J. Bendy, ale i v ulici Dubenská. Bydlení v této oblasti je cenově 

dostupnější, než je bydlení v ostatních částech města České Budějovice. Na druhou stranu 

je poměrně obtížné nemovitost umístěnou v této lokalitě prodat.  

44..33   NNUULL OOVV ÁÁ   VV AA RRII AA NNTTAA   PPRROOJJ EEKK TTUU,,   DDAA LL ŠŠÍÍ   ZZVV AA ŽŽOOVV AA NNÉÉ  VVAA RRII AA NNTTYY  

Nulová varianta znamená ponechání současného stavu veřejných prostranství, tedy též celkové 

kvality bydlení v jižní části sídliště Máj. Jde o variantu, kdy předkládaný projekt nebude realizován. 

Tato veřejná prostranství, resp. jejich stav se bezprostředně každodenně dotýká všech obyvatel 

sídliště, zároveň se s nimi setkávají všichni návštěvníci sídliště. Klíčová je komplexní regenerace 

sídliště tak, aby se posílil jeho estetický profil a funkce. V případě nerealizace projektu by se nezlepšil 

stav veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti. Přetrvávala by nespokojenost občanů s 

nedostatečně vybaveným parterem sídliště, se stavem dětských hřišť stavem parkovacích míst atd. 

Nerealizace projektu by tak představovala nezvýšení spokojenosti obyvatel s bydlením v lokalitě. 

Taktéž by se nevylepšil první dojem u návštěvníků sídliště. 

V současnosti nejsou zvažovány další varianty. Realizace např. jen části projektu by nevedla 

k naplnění cílů projektu. Těch se může dosáhnout jen komplexním přístupem – takovým, jaký 

je připraven tímto předkládaným projektem. 

44..44   CCÍÍLL EE  PPRROOJJ EEKK TTUU,,   OOČČEEKK ÁÁ VV AA NNÝÝ  SSTT AA VV  PPOO  RREE AA LL IIZZ AA CCII     

Během přípravy projektového záměru byl definován globální cíl, kterého má být dosaženo 

prostřednictvím několika vymezených specifických cílů. 

Globální cíl projektu : 

Celkové zhodnocení sídliště Máj z estetického a funkčního hlediska tak, aby bylo příjemným 

prostředím jak pro místní obyvatele, tak návštěvníky. 
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Specifické cíle: 

I. Zlepšit stav ve řejných prostranství  

Prioritními problémy, na jejichž řešení je zaměřen specifický cíl I., jsou: nevyhovující stav veřejné 

zeleně, nedostatek parkovacích míst, neuspokojivý současný stav chodníků a ploch pro pěší, výskyt 

trvale podmáčených ploch v částech ulice J. Bendy.  

II. Zlepšit stav objekt ů občanské vybavenosti  

Prioritními problémy, na jejichž řešení se soustředí specifický cíl II., jsou: nedostatečný počet dětských 

hřišť a jejich vybavení. 

44..55   NNAA PPLLŇŇOOVV ÁÁ NNÍÍ   CCÍÍLLŮŮ   RROOPP  NNUUTTSS  II II   JJ IIHHOOZZ ÁÁ PP AA DD  

Tento projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ 

(IPRM), který byl připraven v roce 2008. Následně byla podána žádost na realizaci tohoto IPRM 

do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.1 Integrované projekty 

rozvojových center. Poté byl IPRM Levý břeh Vltavy schválen Řídícím orgánem ROP NUTS II 

Jihozápad a byla zahájena jeho realizace prostřednictvím realizací dílčích projektů.  

Globálním cílem oblasti podpory (OP) 2.1 je posílit rozvojová centra . Toho se docílí naplněním 

specifických cílů. Předkládaný projekt je v souladu především se specifickými cíli OP 2.1 Doplnit 

občanskou vybavenost a Zlepšit stav objektů občanské vybavenosti. Dle OP 2.1 je nezbytné zabránit 

vzniku sociálně nepříznivého prostředí v městských a příměstských lokalitách, především 

v panelových sídlištích a věnovat tedy pozornost rozvoji kvality obytného prostředí.  

Tento projekt je závaznou částí IPRM, je součástí jeho aktivit a priorit a zaměřuje se na zvýšení kvality 

obytného prostředí na jednom z největších českobudějovických sídlišť. Tematicky projekt odpovídá 

oblasti podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center a je plně v souladu s jeho specifickými cíli, 

jak popisováno v následujícím přehledu.  

Úroveň cílů ROP Vazba projektu na uvedené cíle 

Cíl Prioritní osy 2  
= stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvojem 
sídelních funkcí měst a obcí 
 
Spadají sem zejména komplexní rozvojové projekty s 
výrazným pozitivními efekty na zvyšování kvality života 
obyvatel a zlepšování životního prostředí. 

Prioritou projektu je zvýšení kvality bydlení tak, aby 
lokalita sídliště byla příjemným prostředím jak pro místní 
obyvatele, tak pro návštěvníky. Realizace všech dílčích 
aktivit povede k dosažení tohoto cíle, čímž se naplní i Cíl 
Prioritní osy 2. 

Globální cíl oblasti podpory 2.2 Rozvojové projekty  
spádových center  
= vytvořit podmínky pro rozvoj sídelních funkcí měst a 
obcí 

Globálním cílem projektu je celkové zhodnocení sídliště 
Máj z estetického a funkčního hlediska tak, aby bylo 
příjemným prostředím jak pro místní obyvatele, tak 
návštěvníky.  

Specifické cíle Oblasti podpory 2.2:  
= najít nové využití zanedbaných areálů, objektů a ploch 
= zlepšit stav veřejných prostranství 
= zlepšit stav objektů občanské vybavenosti 

Zlepšení stavu veřejných prostranství (komunikace pro 
pěší, parkovací plochy, zeleň) a objektů občanské 
vybavenosti (hřiště) jsou specifickými cíli projektu. 



Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část 
 

15 
 

44..66   SSOOUULL AA DD  SS   RROOZZVVOOJJ OOVVÝÝMMII   SSTTRRAA TTEEGGIIEEMMII     

Jak zhodnocuje následující p řehled, je p ředkládaný projekt v souladu jak se strategiemi 

národní i regionální úrovn ě, především pak s Programem rozvoje Jiho českého kraje 

a se Strategickým plánem m ěsta České Bud ějovice.  

Název programu/ 
koncepce/ 
strategie 

Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007–2013 

Priorita Priorita 3.4 Rozvoj a regenerace měst 

Opatření/strategický cíl Cílem je zvýšení konkurence schopnosti a atraktivity měst, zlepšení kvality života a 
prostředí ve městech 

Jakým způsobem 
projekt přispěje k 
dosažení zamýšlených 
aktivit 

Projekt vysoce komplexně řeší problémy na sídlišti Máj v jeho jižní části. Zahrnuje řadu 
aktivit, díky nimž dojde k celkové regeneraci lokality sídliště, vyřeší se environmentální 
problémy lokality: např. parkové a sadové úpravy, úpravy zpevněných ploch a 
komunikací včetně parkovišť, vytvoření nových dětských hřišť, regenerace stávajících 
hřišť.  

Přínosy pro 
kraj/mikroregion/obec 
(kvantitativní vyjádření) 

Zvýší se kvalita bydlení v jedné z nejvýznamnějších obytných lokalit města České 
Budějovice, zvýší se tím atraktivita bydlení ve městě pro široký okruh osob nejen z 
Jihočeského kraje. Bezprostředně projekt přispěje ke zlepšení kvality cca 13,6 tis. 
obyvatel sídliště (největší pozitivní dopad bude mít na obyvatele samotné zóny JIH, 
kde žije 4,5 tis. obyvatel). Bude regenerována a revitalizována plocha objektů ve 
městech celkem o rozloze 11 849 m2, bude nově založeno nebo rekonstruováno 4,9 
ha veřejné zeleně. 

Anotace zdroje (odkaz, 
kde je dokument 
zveřejněn, schvalující 
subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

Zdroj: Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007–2013 
Pořizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
zveřejněno na: http://www.mmr.cz/strategie-regionalniho-rozvoje-ceske-republiky-pro-
leta-2007-2013 
str. 16 Přílohy 1 

 

Název programu/ 
koncepce/ 
strategie 

Program rozvoje Jiho českého kraje 

Priorita Prioritní osa 4. Rozvoj urbánních prostorů 

Opatření/strategický cíl Opatření 4.1. Řešení vnitřních problémů měst:  
Operačním cílem je komplexní přístup k revitalizaci vybraných částí měst 

Jakým způsobem 
projekt přispěje k 
dosažení zamýšlených 
aktivit 

Projekt vysoce komplexně řeší problémy na sídlišti Máj v jeho jižní části. Zahrnuje řadu 
aktivit, díky nimž dojde k celkové regeneraci lokality sídliště, vyřeší se environmentální 
problémy lokality: např. parkové a sadové úpravy, úpravy zpevněných ploch a 
komunikací včetně parkovišť, rozšíření a modernizace vybavení parteru sídliště, 
vytvoření nových dětských hřišť. 

Přínosy pro 
kraj/mikroregion/obec 
(kvantitativní vyjádření) 

Zvýší se kvalita bydlení v jedné z nejvýznamnějších obytných lokalit města České 
Budějovice, zvýší se tím atraktivita bydlení ve městě pro široký okruh osob nejen z 
Jihočeského kraje. Bezprostředně projekt přispěje ke zlepšení kvality cca 13,6 tis. 
obyvatel sídliště (největší pozitivní dopad bude mít na obyvatele samotné zóny JIH, 
kde žije 4,5 tis. obyvatel). Bude regenerována a revitalizována plocha objektů ve 
městech celkem o rozloze 11 849 m2, bude nově založeno nebo rekonstruováno 4,9 
ha veřejné zeleně. 
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Anotace zdroje (odkaz, 
kde je dokument 
zveřejněn, schvalující 
subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

Zdroj: Program rozvoje Jihočeského kraje (2008) 
Pořizovatel: Jihočeský kraj – Krajský úřad 
 
Strategický partner: Vysoká škola ekonomická, Praha 
Fakulta Národohospodářská 
 
Konzultanti: KP projekt s r. o. 
 
zveřejněno na: http://www.kraj-
jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=710&par%5Blang%5D=CS  
kapitola 4, str. 37, 38 

 

Název programu/ 
koncepce/ 
strategie 

Strategický plán m ěsta České Bud ějovice 2008-2013, 2008 

Priorita Program pro kvalitu života: Záměr B.1 Nabídnout kvalitní podmínky pro bydlení všech 
obyvatel 

Opatření/strategický cíl 

Specifické cíle záměru B.1: 
 
- Zlepšit estetické prostředí panelových sídlišť (veřejné plochy, zeleň) 
 
- Připravit dosud nevyužité plochy pro bydlení pro výstavbu bytových či rodinných 
domů 
 
- Připravit komplexní projekty pro řešení situace ve vybraných lokalitách či tématech ve 
městě prostřednictvím IPRM 
 
-Vybudovat městské subcentrum ve Čtyřech Dvorech 
 
Opatření B.1.1 Revitalizovat českobud ějovická sídlišt ě s důrazem na sídlišt ě Máj 

Jakým způsobem 
projekt přispěje k 
dosažení zamýšlených 
aktivit 

Projekt vysoce komplexně řeší problémy na sídlišti Máj v jeho jižní části. Zahrnuje řadu 
aktivit, díky nimž dojde k celkové regeneraci lokality sídliště, vyřeší se environmentální 
problémy lokality: např. parkové a sadové úpravy, úpravy zpevněných ploch a 
komunikací včetně parkovišť, rozšíření a modernizace vybavení parteru sídliště, 
vytvoření nových dětských hřišť. 

Přínosy pro 
kraj/mikroregion/obec 
(kvantitativní vyjádření) 

Zvýší se kvalita bydlení v jedné z nejvýznamnějších obytných lokalit města České 
Budějovice, zvýší se tím atraktivita bydlení ve městě pro široký okruh osob nejen z 
Jihočeského kraje. Bezprostředně projekt přispěje ke zlepšení kvality cca 13,6 tis. 
obyvatel sídliště (největší pozitivní dopad bude mít na obyvatele samotné zóny JIH, 
kde žije 4,5 tis. obyvatel). Bude regenerována a revitalizována plocha objektů ve 
městech celkem o rozloze 11 849 m2, bude nově založeno nebo rekonstruováno 4,9 
ha veřejné zeleně. 

Anotace zdroje (odkaz, 
kde je dokument 
zveřejněn, schvalující 
subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

Zdroj: Strategický plán města České Budějovice 2008-2013 (2008) 
Pořizovatel: Statutární město České Budějovice 
 
zveřejněno na: http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/strategicky-
plan/Stranky/strategicky-plan-mesta-ceske-budejovice-2007.aspx 
str. 21, 22 

 

Název programu/ 
koncepce/ 
strategie 

Koncept pé če o životní prost ředí  
města České Bud ějovice (2006) 

Priorita 

Globální cíl:  
 
Vyváženě rozvíjet a dlouhodobě stabilizovat všechny hlavní složky ovlivňující stav 
životního prostředí a kvalitu života ve městě. Tím vytvořit a zajistit podmínky, aby se 
České Budějovice staly moderním městem se spokojenými občany. 



Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část 
 

17 
 

Opatření/strategický cíl 

Hlavní cíle:  
1. Snížení znečištění životního prostředí emisemi a hlukem. 
2. Zabezpečení čistoty města a zlepšení péče o veřejná prostranství v zastavěné části 
města. 
3. Zajištění efektivního a k přírodnímu prostředí šetrného nakládání s odpady. 
4. Zajištění funkčního systému veřejné zeleně uvnitř i vně města. 
5. Efektivní spolupráce s veřejností a ekologická výchova obyvatel města. 
6. Využívání fondů EU k získávání finančních zdrojů v oblasti životního prostředí. 

Jakým způsobem 
projekt přispěje k 
dosažení zamýšlených 
aktivit 

Projekt vysoce komplexně řeší problémy na sídlišti Máj v jeho jižní části. Zahrnuje řadu 
aktivit, díky nimž dojde k celkové regeneraci lokality sídliště, vyřeší se environmentální 
problémy lokality: např. parkové a sadové úpravy, úpravy zpevněných ploch a 
komunikací včetně parkovišť, rozšíření a modernizace vybavení parteru sídliště, 
vytvoření nových dětských hřišť. 

Přínosy pro 
kraj/mikroregion/obec 
(kvantitativní vyjádření) 

Zvýší se kvalita bydlení v jedné z nejvýznamnějších obytných lokalit města České 
Budějovice, zvýší se tím atraktivita bydlení ve městě pro široký okruh osob nejen z 
Jihočeského kraje. Bezprostředně projekt přispěje ke zlepšení kvality cca 13,6 tis. 
obyvatel sídliště (největší pozitivní dopad bude mít na obyvatele samotné zóny JIH, 
kde žije 4,5 tis. obyvatel). Bude regenerována a revitalizována plocha objektů ve 
městech celkem o rozloze 11 849 m2, bude nově založeno nebo rekonstruováno 4,9 
ha veřejné zeleně. 

Anotace zdroje (odkaz, 
kde je dokument 
zveřejněn, schvalující 
subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

Zdroj: Koncept péče o životní prostředí  
města České Budějovice (2006) 
 
Pořizovatel a zpracovatel: Statutární město České Budějovice 
 
str. 10 

 

Název programu/ 
koncepce/ 
strategie 

Integrovaný plán rozvoje m ěsta České Bud ějovice "Levý b řeh Vltavy" 

Priorita Globální cíl: Vytvořit urbanisticky hodnotnou a přitažlivou část města České Budějovice 
na levém břehu Vltavy a zlepšit kvalitu života jejích obyvatel 

Opatření/strategický cíl 

Prioritní oblast C - Zázemí pro kvalitní život v zóně a řízení jeho rozvoje 
 
Specifickým cílem prioritní oblasti C je zlepšit podmínky pro bydlení v zóně, sociální 
infrastrukturu, občanskou vybavenost. Rozšířit a zkvalitnit nabídku volnočasových 
aktivit a vytvořit odpovídající strukturu řízení IPRM: 
 
Opatření C.2 - Zlepšení podmínek pro bydlení a pro trávení volného času v zóně 

Jakým způsobem 
projekt přispěje k 
dosažení zamýšlených 
aktivit 

Projekt vysoce komplexně řeší problémy na sídlišti Máj v jeho jižní části. Zahrnuje řadu 
aktivit, díky nimž dojde k celkové regeneraci lokality sídliště, vyřeší se environmentální 
problémy lokality: např. parkové a sadové úpravy, úpravy zpevněných ploch a 
komunikací včetně parkovišť, rozšíření a modernizace vybavení parteru sídliště, 
vytvoření nových dětských hřišť. 

Přínosy pro 
kraj/mikroregion/obec 
(kvantitativní vyjádření) 

Zvýší se kvalita bydlení v jedné z nejvýznamnějších obytných lokalit města České 
Budějovice, zvýší se tím atraktivita bydlení ve městě pro široký okruh osob nejen z 
Jihočeského kraje. Bezprostředně projekt přispěje ke zlepšení kvality cca 13,6 tis. 
obyvatel sídliště (největší pozitivní dopad bude mít na obyvatele samotné zóny JIH, 
kde žije 4,5 tis. obyvatel). Bude regenerována a revitalizována plocha objektů ve 
městech celkem o rozloze 11 849 m2, bude nově založeno nebo rekonstruováno 4,9 
ha veřejné zeleně. 
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Anotace zdroje (odkaz, 
kde je dokument 
zveřejněn, schvalující 
subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

Zdroj: Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice "Levý břeh Vltavy", 2008 
Pořizovatel: Statutární město České Budějovice 
 
Zpracovatelé: sdružení společností KP projekt s.r.o. a MEPCO s.r.o. 
 
zveřejněno na: http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/nastenka-iprm/iprm-levy-
breh/stranky/seznam-stranek-IPRM.aspx 
str. 59 

44..77   LL OOKK AA LL IIZZ AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU  AA   ŠŠIIRRŠŠÍÍ   ÚÚZZEEMMNNÍÍ   KK OONNTTEEXXTT  PPRROOJJ EEKK TTUU  

Lokalita sídliště Máj – jižní část se nachází v katastrálním území statutárního města České Budějovice 

na tzv. levém břehu Vltavy. Jedná se o katastrální území České Budějovice 2. Na levém břehu Vltavy 

se dále nalézají katastrální území České Vrbné a Haklovy Dvory. Žadatel je vlastníkem většiny 

dotčených pozemků, několik pozemků je ve vlastnictví státu Česká republika a spravuje je Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových (pro výčet dotčených pozemků viz příloha č. 3 a příloha č. 5 

žádosti). Právo hospodařit s pozemky státu je zohledněno v dohodě o realizaci uzavřené mezi 

Statutárním městem České Budějovice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

Celá lokalita „Levý břeh Vltavy“ je charakteristická vysokým podílem nezastavitelného území (městská 

a krajinná zeleň, vodní plochy), které je ovšem koncentrováno na okraji této lokality (České Vrbné, 

Haklovy Dvory a jižní pás České Budějovice 2 – Stromovka). I přesto žije na levém břehu cca 40 % 

obyvatel města. Z pohledu vysoké koncentrace obyvatel na relativně malé ploše je struktura a kvalita 

občanské vybavenosti nedostatečná. V lokalitě se nacházejí největší panelová sídliště (Máj, Šumava, 

Vltava), přičemž část sídliště Máj má znaky ghetta. V blízkosti území dotčeného tímto předkládaným 

projektem je lokalizována deprivovaná zóna „Sídliště Máj“ (vymezeno z pohledu IOP), kde je bydlení 

velmi neatraktivní. Část důvodů této neatraktivity platí i pro zónu jižní část sídliště Máj. Jde o:  

� Vysokou koncentraci obyvatel na malém prostoru, 

� Nevyhovující vzhled a vybavenost veřejných prostranství, 

� Nedostatek veřejné zeleně, 

� Nedostatek veřejných rekreačních ploch, 

� Nedostatečnou občanskou vybavenost snižující kvalitu nabídky pro trávení volného času 

místních obyvatel, 

� Špatnou dopravní situaci z hlediska průjezdnosti a napojení na centrální část města, 

� Nedostatečný počet parkovacích míst, 

� Nedostatek vybavených a bezpečných cyklostezek a komunikací pro pěší včetně jejich propojení 

s centrálními částmi města. 

Jak již bylo zmíněno v části Výchozí situace projektu, územní dopady projektu lze považovat jak 

za místní, tak regionální. Realizací projektu se zvýší atraktivita jižní části sídliště Máj pro bydlení, 

a to pro stávající i potenciální obyvatele a tím se zvýší atraktivita celého města jako místo pro bydlení.  

Řešené území je ohraničeno na severu ulicí Ant. Barcala, na jihu dolní větví ulice Dubenská, 

na západě ulicí U Lesa a na východě ulicí M. Horákové (viz příloha č. 3 žádosti). Rozloha celé 

předmětné lokality je cca 15 ha. 
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Obr. 2 Lokalita sídliště Máj – jižní část 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

44..88   PPOOPPIISS  PPRROOJJ EEKK TTUU,,   AA KK TTIIVVIITTYY,,   EETT AA PP YY,,   MMIILL NNÍÍKK YY  PPRROOJJ EEKK TTUU    

Tato část navazuje na podkapitolu Výchozí situace projektu. Předmětem projektu je provedení 

komplexní regenerace jižní části sídliště Máj, která řeší zásadní problémy lokality tak, jak je vnímají 

sami občané, kteří očekávají zlepšení svého životního prostředí. Účelem projektu je 1) zlepšit stav 

veřejných prostranství (řešení např. nevyhovujícího stavu komunikací pro pěší, nedostatku 

parkovacích míst a jejich nevyhovujícího stavu) a 2) zlepšit stav objekt ů občanské vybavenosti  

(řešení nedostatečného počtu dětských hřišť a jejich vybavení). Po realizaci projektu bude sídliště 

nadále sloužit svému účelu, tedy zůstane jednou z nejvýznamnějších lokalit pro bydlení ve městě 

České Budějovice. Projekt je zaměřen na široký okruh cílových skupin (další informace v části Cílové 

skupiny projektu).  

Členění projektu dle základních fází jeho životnosti  

Jednotlivým činnostem v rámci projektu odpovídají tři základní fáze projektu. 

Předinvesti ční fáze  - zahrnuje aktivity spojené s přípravou projektu, zpracováním studie Regenerace 

panelového sídliště Máj České Budějovice a projektové dokumentace, předfinancováním 

a spolufinancováním projektu, personálním zajištěním, výběrovými řízeními, které souvisí s projektem 

a jeho přípravou, apod., tedy aktivity předcházející vlastnímu vynaložení nákladů na stavební práce. 

Investi ční fáze  – pokrývá dobu, ve které bude po výběru dodavatele stavby provedena stavební část 

projektu, zajištěno řízení projektu, jeho průběžná publicita a z pohledu ROP projekt ukončen 

a vyúčtován. 

Provozní fáze  – představuje dobu, kdy bude mít realizace projektu konkrétní pozitivní očekávaný 
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efekt na cílové skupiny. Fáze tak zahrnuje využívání výstupů projektu, tedy kvalitní bydlení 

v regenerované lokalitě sídliště. Důraz bude kladen na zachování udržitelnosti výstupu projektu.  

Z hlediska ROP nebude projekt, resp. jeho realizační část rozdělena do etap. 

Aktivity v p ředinvesti ční fázi  

V přípravné fázi je připravován projektový záměr na základě potřeb města České Budějovice 

a především potřeb občanů, kteří žijí v lokalitě dotčené projektem. Probíhají schůzky projektového 

týmu a konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace. Jsou nastaveny dílčí aktivity 

projektu, harmonogram, rozpočet, zajištěno financování projektu, získány dokumenty odpovídající 

potřebám projektového záměru (stanoviska EIA, NATURA, stavební povolení).  

V předinvesti ční fázi  byly realizovány následující aktivity: 

� vyhotovení studie Regenerace panelového sídliště Máj České Budějovice (2006) 

� výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, 

� vypracování projektové dokumentace stavby, 

� zahájení a ukončení stavebního řízení, 

� vydání dokladů ve stavebním řízení (vydaná stavební povolení), 

� vydání stanovisek EIA a NATURA, 

� výběrové řízení na zpracovatele žádosti o podporu z ROP JZ, 

� zpracování žádosti o podporu z ROP JZ. 

 

V předinvesti ční fázi  budou dále realizovány následující aktivity: 

� podání žádosti 

� vyhodnocení projektové žádosti ze strany ÚRR  

� výběrové řízení na zhotovitele výběrového řízení na dodavatele stavebních prací (administrátor 

VŘ) 

� výběrové řízení na koordinátora bezpečnosti práce a technický dozor investora 

� výběrové řízení na zajištění řízení projektu 

� výběrové řízení na dodavatele stavebních prací včetně podpisu smlouvy s vítězným uchazečem 

� výběrové řízení na provedení účetního auditu 

 

Milníky p ředinvesti ční fáze: 

M1: Je zpracována projektová dokumentace k záměru 

M2: Jsou vydána stavební povolení 

M3: Je podána žádost o dotaci 

M4: Je vybrán dodavatel stavby 

Aktivity v investi ční fázi  

Aktivity této fáze projektu jsou do určité míry propojené, navzájem se buď prolínají, nebo na sebe 

navazují. Některé jsou průběžného charakteru, některé jednorázové. Realizuje se stavební část 

projektu na základě provedení výběrového řízení na dodavatele stavby, zajišťuje se řízení projektu 

a publicita, průběžně probíhá technický dozor a kontrola BOZP, autorský dozor, kolauduje se stavba, 

konzultuje se a komunikuje s poskytovatelem dotace, ukončuje se a vyúčtovává se projekt, podávají 

se monitorovací zprávy, průběžné se zajišťuje finanční řízení, v závěru probíhá audit projektu. 
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V průběhu investi ční fáze  budou probíhat následující aktivity: 

� zahájení fyzické realizace projektu = zahájení stavebních prací  

� stavební práce, 

� autorský dozor, 

� technický dozor investora, 

� koordinace bezpečnosti práce, 

� zajištění publicity (včetně velkoplošného reklamního billboardu a informací na webových 

stránkách města), 

� řízení projektu, 

� vedení účetnictví, 

� účetní audit projektu,  

� monitorovací zpráva a závěrečná monitorovací zpráva k projektu, 

� ukončení fyzické realizace, resp. ukončení projektu (dokončena, předána a zkolaudována stavba, 

dořešeny nedodělky)  

 

Milníky investi ční etapy:  

M5 = Je doručeno rozhodnutí o výběru/zamítnutí žádosti o dotaci z ROP 

M6 = Je zahájena fyzická realizace projektu zahájením stavebních prací 

M7 = Je ukončena fyzická realizace projektu kolaudací 

M8 = Je ukončen celý projekt, provedeno vyúčtování, zpracována závěrečná zpráva o realizaci, 

podána žádost o závěrečnou platbu a jsou naplněny podmínky pro zajištění publicity projektu. 

Co se týká pojištění, má žadatel zřízeno standardní komplexní pojistnou smlouvu vztahující 

se k veškerému stávajícímu majetku města. Podle aktuálních změn v majetku žadatele budou 

uzavírány odpovídající dodatky k pojistné smlouvy. Po zahájení stavebních prací bude stavba 

pojištěna dodavatelem. Opravy v záruční době trvající 72 měsíců od ukončení fyzické realizace 

projektu navíc garantuje dodavatel stavby (tzn. po celou dobu udržitelnosti projektu).  

Aktivity v provozní fázi  

Aktivity provozní fáze budou zahrnovat již vlastní „provoz“ zregenerované jižní části sídliště Máj, tzn. 

bydlení v kvalitním životním prostředí, kde byly odstraněny základní technické, funkční a estetické 

nedostatky. Provozní fáze je v současnosti plánována a je počítáno se zajištěním oprav a údržby 

sídliště (nad rámec toho, co garantuje dodavatel stavby v rámci pozáručních oprav) z rozpočtu města. 

Finanční krytí výdajů této etapy se předpokládá z vlastních zdrojů města. Institucionálně bude provoz 

zajištěn samotnými osobami realizátora (finanční řízení a vedení účetnictví). V provozní fázi tak bude 

zajištěn běžný provoz, publicita a udržitelnost výstupů projektu dle pravidel programu ROP. 

Milníky provozní fáze: 

M9 = Je zajištěn běžný, každodenní „provoz“ zregenerované jižní části sídliště Máj v požadované 

kvalitě 

M10 = Je zajištěna udržitelnost a publicita projektu dle podmínek ROP 
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44..99   CCÍÍLL OOVVÉÉ  SSKK UUPPIINNYY  PPRROOJJ EEKK TTUU    
Cílová 

skupina Potřeby a p řínosy ve vztahu k projektu Odhad kvantifikace 
cílové skupiny 

Dopady 
nerealizace 

Uživatelé 
komunikací 

rekonstrukcí komunikací se zvýší komfort při 
pohybu na sídlišti 

všichni obyvatelé 
jižní části sídlišt ě, 

resp. celého 
sídlišt ě = 13,6 tis. 

osob 
+ ostatní uživatelé 

nedojde k zvýšení 
komfortu při pohybu 
na komunikacích  

Uživatelé 
parkovacích 
ploch 

zřízením nových parkovacích míst se zvýší kvalita a 
dostupnost parkování 

majitelé cca 5837 
aut obyvatel sídliště 

(předpoklad, že 
všichni obyvatelé 

alespoň někdy 
parkují na veřejných 

parkovacích 
plochách, odhad na 

základě údaje o 
počtu obyvatel na 

jedno auto ke konci 
roku 2006 v 

Jihočeském kraji = 
2,33 obyvatel na 

jedno auto) 
 

+ ostatní uživatelé 
příležitostně parkující 

na sídlišti 

parkování zůstane 
nedostatečně 
dostupné 

Obyvatelé 
lokality 

stávající estetické a funkční zázemí lokality má 
nepřímé dopady na sociální chování především 
mládeže - přínosem projektu je pozitivní vliv na 
řešení této sociální problematiky  
 
regenerací sídliště a zlepšením kvality života v něm 
posílí identitu obyvatel se svým bydlištěm 
 
regenerace sídliště, především revitalizace parku a 
zelených ploch, také umožnění krátkodobou 
rekreaci a odpočinek na veřejných prostranstvích 

všichni obyvatelé 
jižní části sídlišt ě, 

resp. celého 
sídlišt ě = 13,6 tis. 

osob 

nedojde k poklesu 
problematického 
sociálního chování 
především u 
mládeže 
 
nezlepší se kvalita 
života a nedojde k 
posílení identity 
obyvatel se svým 
bydlištěm 

Děti bydlící v 
lokalitě 

stávající dětská jsou dožitá 
 
úpravami stávajících hřišť a vybudováním nových 
hřišť se vytvoří dobré podmínky pro trávení volného 
času dětmi na hřištích bez funkčních a 
bezpečnostních závad 

děti bydlící v jižní 
části sídlišt ě Máj 

(cca 630 dětí), resp. 
děti z celého 

sídlišt ě (cca 2050 
dětí) 

možnosti trávení 
volného času dětí 
na veřejných 
prostranství (hřiště) 
nebude možné 
 
nezvýší se 
bezpečnost a 
hygiena na 
stávajících dožitých 
hřištích 

Noví 
potenciální 
obyvatelé 
sídliště 

je třeba zvýšit atraktivitu sídliště, která přispěje k 
zvýšení zájmu o bydlení v lokalitě - zájem o 
dlouhodobé bydlení v lokalitě 

220 ročně 

nezvýší se 
atraktivita sídliště 
pro nové 
potenciální 
obyvatele sídliště 

Zdravotně 
postižení 

důležitý je bezproblémový pohyb osob zdravotně 
postižených, stavba splňuje požadavky pro pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. 

  

možnosti mobility 
zdravotně 
postižených na 
sídlišti se nezlepší 
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44..1100   VVÝÝSSTTUUPPYY,,   PPOOSSKK YYTTOOVV AA NNÉÉ  SSLL UUŽŽBB YY,,   OOČČEEKK ÁÁ VV AA NNÉÉ  PPŘŘ ÍÍNNOOSSYY  
PPRROOJJ EEKK TTUU    

Výstupem projektu je kompletně zregenerovaná jižní část sídliště Máj (vyřešení problémů spojených 

s komunikacemi pro pěší, parkovacími plochami, dětskými hřišti apod.). Stavební úpravy se týkají 

stávajícího systému sídliště. Funkční náplň řešeného sídliště se po realizaci projektu nezmění. Sídliště 

bude dále plnit obytnou funkci, avšak s vyšší kvalitou bydlení a života v lokalitě. 

Z pohledu ROP dochází k naplnění dvou indikátorů: plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 

pro služby OVS a plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně. Regenerace jižní části sídliště 

Máj je veřejným zájmem a pozitivně ovlivňuje široký okruh osob (viz předchozí část Cílové skupiny 

projektu). Provoz objektu ze své podstaty negeneruje žádné příjmy. Základním přínosem projektu 

je zvýšení atraktivity města a rozvoj jeho funkcí jako sídla městského typu. 

 

Indikátor dle ROP Měrná 
jednotka 

Hodnota 
indikátoru Zdroje ov ěření napln ění 

 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objekt ů ve městech celkem (hlavní indikátor) 
 

 
m2 

 

 

 

 
11 849 

 
Projektová dokumentace 
Závěrečná monitorovací 
zpráva, 
Kolaudační zpráva 
 

 
z toho plocha nových hřišť (hřiště č. 10, 
víceúčelové hřiště) 
 

 
m2 

 

 
1 119 

 
Projektová dokumentace 
 

 
z toho plocha regenerovaných komunikací pro pěší 
(plochy nových pochozích chodníků, plochy nových 
pojezdových chodníků, plochy pochozích chodníků 
zasažených stavebními úpravami) 

 
m2 

 

 
10 730 

 
Projektová dokumentace 
 

    

Plocha nov ě založené nebo rekonstruované 
veřejné zelen ě (vedlejší indikátor) 

ha 4,9 Projektová dokumentace 
Závěrečná monitorovací 
zpráva, 
Kolaudační zpráva 

 
Dalšími (vlastními) indikátory žadatele jsou: 
 

Indikátor žadatele Měrná 
jednotka 

Hodnota 
indikátoru Zdroje ov ěření napln ění 

 
Počet nových parkovacích stání 
 

 

počet 
(plocha m2) 

 
20 

(248 m2)  

 
Projektová dokumentace 
Závěrečná monitorovací 
zpráva, 
Kolaudační zpráva 

    
 
Počet stávajících h řišť, kde budou provád ěny 
úpravy 

 
počet 

 

 
4 

 
Projektová dokumentace 
Závěrečná monitorovací 
zpráva, 
Kolaudační zpráva 
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5 Analýza trhu, poptávky, marketingová strategie, 
marketingový mix  

55..11   AA NN AA LL ÝÝZZ AA   TTRRHHUU  AA   OODDHHAA DD  PPOOPPTT ÁÁ VVKK YY  

Analýza trhu a odhad poptávky byly zpracovány v kontextu aktuálních strategických dokumentů 

města, které se týkají problematiky rozvoje města včetně zvyšování kvality života na sídlištích. Při 

tvorbách strategických dokumentů je zapojována veřejnost, a to různými způsoby (mezi nimi 

i dotazníková šetření a ankety). Na základě zpětné vazby od veřejnosti město získalo poměrně 

přesnou představu o tom, jaké aspekty bydlení na sídlišti Máj jsou pro jeho obyvatele 

nejproblematičtější. Otázka kvality bydlení, která se prolíná celým tímto předkládaným projektem, 

je zcela zásadní pro obyvatele dotčené lokality – bydlení odpovídající požadavkům na jeho kvalitu 

znamená dlouhodobou prioritu obyvatel sídliště Máj.  

Tento předkládaný projekt je součástí záměru „Regenerace panelového sídliště Máj“, který byl 

připravován od roku 2002 jako součást Programu regenerace panelových sídlišť města České 

Budějovice. Zpracování tohoto projektu předcházel sociologický průzkum provedený v dané lokalitě 

v roce 2002. Následovala anketa mezi obyvateli sídliště, jejímž závěrem byl koncept opatření 

v řešeném území. Na tyto podklady navázala komplexní studie „Regenerace panelového sídliště Máj 

České Budějovice“ z roku 2006. V ní obsažené záměry byly představeny veřejnosti v červnu 2006 

na veřejném projednání, ze kterého vyplynulo několik témat a podnětů, které byly zapracovány. 

Z posouzení sociologického průzkumu, ankety s obyvateli sídliště, připomínek a námětů z veřejného 

projednání s občany byla formulována tyto problematické okruhy k řešení: 

� Chybějící volnočasové aktivity 

� Chybějící parkovací stání 

� Komunikace pro pěší a cyklostezky, napojení na okolí 

� Nedostatečný stav občanské vybavenosti, zanedbané objekty 

� Nejhorší část sídliště (ulice V. Volfa mimo zónu řešenou tímto předkládaným projektem) 

� Zvířata 

Výsledky ankety k Programu regenerace panelových sídlišť České Budějovice korespondují 

s výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi obyvateli města při zpracování 

strategického plánu města. Na základě materiálu „Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli 

města (říjen 2007) představují největší nedostatky města doprava, nečistota a nepořádek ve městě, 

nedostatečná bezpečnost a kriminalita, stav parkování, cyklistické dopravy a zeleně ve městě. Taktéž 

byla veřejnost zapojena do tvorby strategického plánu prostřednictvím připomínkování 

(připomínkovací formulář) a veřejných projednání.  

Při zpracování samotného dokumentu IPRM České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ probíhalo zapojení 

veřejnosti a partnerů do tvorby IPRM. Veřejnost měla možnost připomínkovat dokument 

prostřednictvím formuláře zveřejněného na e-nástěnce IPRM. Dále proběhla dvě veřejná projednání 

(listopad 2007, srpen 2008).  
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55..22   SSWWOOTT  AA NNAA LL ÝÝZZ AA   

55 ..33   MMAA RRKK EETTIINNGGOOVV ÁÁ   SSTTRRAA TTEEGGIIEE     

Na základě vyhodnocení údajů o projektu a naznačených předpokladů byla pro realizaci řešeného 

projektu navrhnuta následující marketingová strategie.  

Poslání projektu  

Posláním projektu je celkové zhodnocení sídliště Máj z estetického a funkčního hlediska tak, aby bylo 

příjemným prostředím jak pro místní obyvatele, tak návštěvníky. Regenerace se týká jižní části sídliště 

Máj, která má však vliv na kvalitu bydlení na celém sídlišti a v blízkém okolí.  

Strategický cíl  

Za strategický cíl projektu je považován stav, kdy bude dosaženo komplexní regenerace sídliště Máj, 

tedy veškerých problematických aspektů veřejných prostranství (vyřeší se nevyhovující stav veřejné 

zeleně, nedostatek parkovacích míst, neuspokojivý současný stav chodníků a ploch pro pěší, 

nedostatečný počet a vybavení dětských hřišť). Taktéž jde o stav, kdy budou naplněny potřeby 

cílových skupin a kdy bude dosažena kvalita bydlení v lokalitě dle očekávání občanů města 

i očekávání samotného žadatele.  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

� Socioekonomický přínos realizace projektu 

(stavební obnova a dostavba veřejných 

prostranství, revitalizace zanedbaných ploch, 

výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů 

občanské vybavenosti, volný čas, užívání prostorů 

sídliště osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace dle ustanovení vyhlášky 369/2001 

Sb.) 

� Zkušenosti žadatele a realizačního týmu 

� Zajištěné předfinancování a spolufinancování 

projektu Statutárním městem České Budějovice 

(kontokorentní úvěr) 

� Zájem občanů o kvalitní bydlení na sídlišti Máj 

� Nenávratnost investice (projekt ve veřejném 

zájmu, který negeneruje příjmy) 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

� Sídliště Máj je jednou z nejvýznamnějších lokalit 

pro bydlení ve městě České Budějovice. Proto je 

poptávka po výstupech projektu zaručená 

(poptávka po kvalitním bydlení) 

� Využití prostředků z dotačních zdrojů (ROP NUTS 

II Jihozápad – 92,5 % způsobilých výdajů 

projektu) 

� Nerealizovatelnost projektu bez dotace z ROP 

NUTS II Jihozápad 

� Neočekávané politické a legislativní změny, které 

by měnily zásadním způsobem rozsah služeb 

veřejné správy a požadavky na ni 

� Živelní katastrofy  
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Strategie pro dosažení cíl ů 

55..44   MMAA RRKK EETTIINNGGOOVVÝÝ  MMIIXX   

Produkt:  Za produkt je možné považovat zregenerované sídliště Máj, které bude představovat 

atraktivní lokalitu z hlediska kvality bydlení. Přidanou hodnotou je to, že se jedná o jedno z největších 

sídlišť ve městě České Budějovice. Technické řešení vychází z průzkumu na místě, z vyhodnocení 

aktuálních problémů a potřeb obyvatel (byl proveden sociologický průzkum – 2002 a anketa mezi 

obyvateli – 2006).  

Cena: S projektem nejsou spojeny žádné poplatky za využívání výstupů projektu, a tudíž 

se negenerují žádné příjmy. (Vznikají výdaje na samotnou realizaci projektu a poté na provoz sídliště, 

který představuje standardní údržbu komunikací, městské zeleně apod. a případné opravy.) 

Místo : Statutární město České Budějovice, katastrální území České Budějovice 2, sídliště Máj – jižní 

část (Jihočeský kraj, okres České Budějovice).  

Propagace : Pro propagaci výstupu projektu, tedy zregenerovaného sídliště budou využity standardní 

marketingové prostředky, které jsou obvykle používané k informování o průběhu realizace projektů 

města České Budějovice. 

 

Hlavní sledované etapy z pohledu propagace projektu  a jeho výstup ů 

1. sociologický průzkum, anketa mezi obyvateli 

2. proces schvalování žádosti o dotaci 

3. výběrová řízení na stavební práce, dodávky a služby 

4. průběh stavebních prací 

5. termín ukončení stavebních prací a kolaudace stavby 

 

Jako nástroje propagace projektu budou použity tyto prostředky: 

� zvláštní tiskové a mediální zprávy – např. Noviny českobudějovické radnice 

� reklamní panel – během fyzické realizace projektu (v rámci povinné publicity) 

� pamětní deska – po ukončení fyzické realizace projektu (v rámci povinné publicity) 

� internetové stránky m ěsta (nástěnka IPRM v sekci Rozvoj města, Plánování) – průběžné 

informace o postupu fyzické realizace projektu 

Cíle/ poslání/ 

strategie projektu 

Základní zp ůsoby 

realizace 

Základní p ředpoklady 

realizace 

Základní prost ředky 

pro řízení 
 
Zhodnocení sídliště 
z estetického a funkčního 
hlediska prostřednictvím 
jeho komplexní 
regenerace 
 
Zvýšení kvality bydlení v 
lokalitě 
 
 
 
 

 
Postup prací dle 
stanoveného 
harmonogramu 
a rozpočtu 
 
 
Postup dle připravené 
projektové dokumentace 
 
Postup v souladu se 
zájmy občanů, resp. 
všech cílových skupin 
 
Využití vlastních zdrojů 
pro spolufinancování 
 

 
Výběr vhodného 
zhotovitele stavebních 
prací, dojednání kvalitní 
smlouvy  
 
 
Získání potřebných 
povolení pro realizaci 
 
 
Zajištění dostatečných 
prostředků na realizaci 
 
 
 

 
Finanční prostředky, 
schválení dotace na 
projekt 
 
 
 
Kvalitní stavební dozor 
 
 
 
Kvalitní práce 
projektového týmu  
 
Kvalitní personál 
Magistrátu města České 
Budějovice, kvalitní 
stavební dozor 
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6 Management projektu a jeho zkušenosti  

66..11   OORRGG AA NNIIZZ AAČČNNÍÍ   ZZ AA JJ IIŠŠTTĚĚNNÍÍ   PPRROOJJ EEKK TTUU  

Projektový tým byl ustanoven žadatelem tak, aby v potřebné očekávané kvalitě zabezpečoval realizaci 

projektu a jeho aktivit dle projektového záměru. Členové projektového týmu, zaměstnanci Magistrátu 

města České Budějovice, zajišťují kvalifikovaný, odborný a odpovědný přístup k dosažení 

stanovených cílů projektu. Členové týmu spolupracovali a spolupracují při přípravě dalších 

projektových záměrů žadatele, mají na starosti jak přípravu, tak realizační fázi projektů a dbají 

na udržení výstupů projektů po dobu udržitelnosti dle specifických podmínek dotačních programů. 

Složení projektového týmu: 

Jméno Organizace Funkce v organizaci Funkce v projektu 

Ing. Ivana Popelová Magistrát města ČB náměstkyně primátora manažer projektu 

Ing. Dagmar Baumruková Magistrát města ČB vedoucí odboru rozvoje a 
cestovního ruchu 

zástupce manažera 
projektu 

Mgr. Petr Pelech Magistrát města ČB manažer IPRM manažer ve vztahu k IPRM 

Ing. Zdeněk Šeda Magistrát města ČB vedoucí investičního 
odboru 

technický manažer 

Jiřina Leštinová Magistrát města ČB vedoucí odd. VZ na 
investičním odboru expert na VZ 

Ing. Zuzana Fišerová Magistrát města ČB vedoucí odd. fondů EU na 
ORCR dotační koordinátor 

Ing. Petr Syrovátka Magistrát města ČB technik investičního 
odboru technik 

Ing. Bohuslav Bečvář Magistrát města ČB vedoucí finančního 
odboru finanční manažer 

66..22   ZZKK UUŠŠEENNOOSSTTII   RREE AA LL IIZZ AAČČNNÍÍHHOO  TTÝÝMMUU  PPRROOJJ EEKK TTUU    

Členové projektového týmu mají profesní a kvalifikační předpoklady pro kvalitní práci odpovídající 

jejich roli v projektovém týmu u tohoto předkládaného projektu. Bližší informace o jejich rolích 

v projektovém týmu a zkušenostech poskytují dva následující přehledy. 

A) Zkušenosti projektového týmu s realizací projekt ů  

Jméno Funkce v 
projektu 

Zodpov ědnost v rámci 
projektového týmu k řešenému 

projektu 
Zkušenosti s danou činností  

Ing. Ivana 
Popelová 

manažer 
projektu 

Globální řízení a koordinace projektu, 
schválení zadání projektové 
dokumentace, revize rozpočtu, 
schválení přípravy projektu do ROP, 
podpis smluv, účast na výběrovém 
řízení, kontrola udržitelnosti výstupů a 
podmínek ROP 

Náměstkyně primátora pro rozvoj, dopravu, 
památkovou péči, cestovní ruch a fondy EU a 
informatiku – od roku 2002. Dohlíží na činnost 
odboru rozvoje a cestovního ruchu a 
metodicky ho řídí. Předkládá informace o 
připravovaných a realizovaných projektech 
radě a zastupitelstvu města.  
Má zkušenosti s: 
- řízením projektů, na které byla poskytnuta 
dotace; 
- regionálním managementem; 
- realizací projektů a veřejných zakázek 
realizovaných v minulosti městem. 
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Jméno Funkce v 
projektu 

Zodpov ědnost v rámci 
projektového týmu k řešenému 

projektu 
Zkušenosti s danou činností  

Ing. Dagmar 
Baumruková 

zástupce 
manažera 
projektu 

Příprava podkladů pro jednání rady a 
zastupitelstva města – schválení 
projektu, řízení schůzek pracovního 
týmu, účast na výběrovém řízení, 
kontrola zajištění publicity, 
komunikace s poskytovatelem dotace 
ohledně udržitelnosti výstupů 
projektu, odpovědnost za závěrečné 
vyúčtování projektu 

Od roku 2002 vedoucí odboru rozvoje a 
cestovního ruchu, má zkušenosti s řadou 
úspěšně realizovaných projektů, na které byla 
získána finanční podpora např. z Phare, 
SROP, Interregu, OP Infrastruktura, ROP, 
OPŽP a také z regionálních a národních 
dotačních zdrojů. Odpovídala za jejich 
přípravu, realizaci i vyhodnocení. 

Mgr. Petr 
Pelech 

manažer 
ve vztahu 
k IPRM 

Koordinace přípravy projektu v 
souladu s cíli IPRM, podávání zpráv o 
realizaci IPRM – včetně informací o 
realizovaném projektu, účast na 
výběrovém řízení, kontrola zajištění 
publicity, komunikace s 
poskytovatelem dotace 

Je manažerem IPRM, má na starosti 
koordinaci projektů a komunikaci s Úřadem 
Regionální rady. V minulosti byl 
zaměstnancem Úřadu Regionální rady a 
kontroloval přijaté žádosti, jejich náležitosti, 
věcnou stránku projektů. Má zkušenosti s 
oblastí podpory 2.1. a 1.5. 

Ing. Zdeněk 
Šeda 

technický 
manažer 

Zodpovědnost za přípravu a realizaci 
výběrových řízení, uzavření smluv s 
dodavateli, zajištění koordinace mezi 
projektantem a zhotovitelem, 
konzultace při kontrole plnění prací 
vybraných uchazečů – soulad se 
smlouvami, komunikace se stavebním 
dozorem, komunikace s dodavateli, 
účast na kontrolních dnech stavby, 
pravidelná revize deklarovaných 
technických parametrů stavby 

Řídí činnost oddělení veřejných zakázek, 
které realizuje výběrová řízení na investiční i 
neinvestiční akce města. Účastnil se 
výběrových řízení všech velkých investičních 
akcí. Odpovídá za realizaci veškerých 
investičních akcí města. Má zkušenosti s 
koordinací podobných projektů, každoročně 
investiční odbor zajišťuje rekonstrukci 
komunikací, výstavbu cyklostezek a mnoho 
dalších akcí.  

Jiřina 
Leštinová 

expert na 
VZ 

Příprava a realizace výběrových 
řízení, uzavření smluv s dodavateli, 
konzultace při kontrole plnění prací 
vybraných uchazečů – soulad se 
smlouvami, archivace dokumentace 
dle podmínek ROP 

Dohlíží na přípravu a realizaci výběrových 
řízení na veškeré investiční akce města.  

Ing. Zuzana 
Fišerová 

dotační 
koordinátor 

Koordinace přípravy žádosti do ROP 
včetně příloh,  administrativa k 
projektu, kontrola dodržování 
harmonogramů, komunikace s orgány 
ROP, vypracování   závěrečné 
žádosti o platbu a závěrečné zprávy o 
realizaci, odpovědnost za monitoring 
projektu ve vztahu k ROP, 
vypracování zpráv o udržitelnosti, 
archivace dat 

Pracuje jako vedoucí oddělení fondů EU 
odboru rozvoje a cestovního ruchu. Řídí 
činnost přípravy žádosti a příloh a také 
následné administrace projektů. Je 
zodpovědná za kontrolu harmonogramu, 
dokumentů a monitoringu projektu. V dotační 
problematice se pohybuje od roku 2000. Za 
své pracovní období absolvovala školení a 
kurzy v oblastech týkajících se financí ve 
státní správě a získávání dotací z evropských 
a strukturálních fondů, má zkušenosti se 
zpracováním žádostí o dotaci a také se 
zpracováním všech povinných příloh. 



Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část 
 

29 
 

Jméno Funkce v 
projektu 

Zodpov ědnost v rámci 
projektového týmu k řešenému 

projektu 
Zkušenosti s danou činností  

Ing. Petr 
Syrovátka technik 

Příprava projektové dokumentace a 
rozpočtů, příprava harmonogramu 
realizace, kontrola plnění prací 
dodavatele – soulad se smlouvou, 
komunikace se stavebním dozorem, 
účast na kontrolních dnech, zajištění 
publicity, spolupráce při přípravě 
podkladů pro závěrečnou a 
monitorovací zprávu, poskytování 
podkladů o skutečném stavu 
realizované stavby, poskytování 
podkladů pro tvorbu monitorovacích 
zpráv, archivace dokumentace v 
souladu s podmínkami ROP, 
spolupráce při vypracování 
monitorovacích zpráv o udržitelnosti 

Je technikem na investičním odboru a běžně 
má na starosti realizaci podobných 
investičních akcí, komunikaci se stavebním 
dozorem, účastní se kontrolních dnů. 

Ing. 
Bohuslav 
Bečvář 

finanční 
manažer 

Zajištění prostředků na financování 
projektu, kontrola finančních toků 

Běžně zajišťuje přípravu prostředků na 
předfinancování a kofinancování jiných akcí, 
dohlíží na vedení účetnictví. Jedná s bankami 
o poskytnutí úvěru, sleduje finanční toky a 
dohlíží na vyrovnanou finanční situaci města. 

 

B) Zkušenosti projektového týmu s provád ěním výb ěrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách 

Jméno člena 
projektové-

ho týmu 
Název veřejné zakázky Hodnota 

zakázky 
Předmět 
zakázky 

Typ 
zakázky 

Role člena 
projektového 

týmu p ři zadávání 
veřejné zakázky 

Termín 
VZ 

Ing. Ivana 
Popelová 

Rekonstrukce a 
modernizace CSS 
Staroměstská - vybavení  

2 800 000 Kč dodávky OŘ členka komise 2009/ 
2010 

Geografický informační 
systém 4 470 000 Kč služby ZPŘ členka komise 2009 

Rozšíření 
administrativních prostor 
Magistrátu města - 
Kněžská 19 - 1. etapa 

16 828 000 Kč stavební 
práce 

OŘ členka komise 2007 

Platební systém 
veřejných služeb 7 070 000 Kč služby 

JŘBU  - 
Návaz-
nost na 
soutěž o 

návrh 

členka komise 2009 

Zpracování žádostí o 
dotace  5 255 000 Kč služby ZPŘ členka komise 2009 
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Jméno člena 
projektové-

ho týmu 
Název veřejné zakázky Hodnota 

zakázky 
Předmět 
zakázky 

Typ 
zakázky 

Role člena 
projektového 

týmu p ři zadávání 
veřejné zakázky 

Termín 
VZ 

Ing. Dagmar 
Baumruková 

Interaktivní tabule pro ZŠ 
v Č. Budějovicích 3 191 000 Kč dodávky OŘ členka komise 2009 

Rekonstrukce a 
modernizace CSS 
Staroměstská - vybavení  

2 800 000 Kč dodávky OŘ členka komise 2009 

Řízení projektů 1 850 000 Kč služby VZMR 
člen komise a 
příprava podkladů 2009 

Zpracování žádostí o 
dotace  5 255 000 Kč služby ZPŘ členka komise 2009 

Mgr. Petr 
Pelech 

Řízení projektů 1 850 000 Kč služby VZMR člen komise a 
příprava podkladů 2009 

Zpracování žádostí o 
dotace  5 255 000 Kč služby ZPŘ 

členka komise a 
zpracovatel 
podkladů 

2009 

Ing. Zdeněk 
Šeda 

Rekonstrukce a 
modernizace CSS 
Staroměstská - vybavení  

2 800 000 Kč dodávky OŘ členk komise 2009 

Oprava lávky pro cyklisty 
a pěší přes Vltavu ev. č. 
CB-001 v Českých 
Budějovicích 

11 970 000 Kč stavební 
práce ZPŘ člen komise   

Stavební úpravy ulice J. 
Ježka (úsek 
Dobrovodská - Tř. čsl. 
Legií), České Budějovice 

9 512 000 Kč stavební 
práce 

ZPŘ člen komise   

Zlepšení tepelně 
technických vlastností 
obvodových konstrukcí 
budov základní školy 
Kubatova, České 
Budějovice  

11 641 000 Kč stavební 
práce 

OŘ člen komise 2009 

Stavební úpravy Lannovy 
tř.  II. a III. etapa, 
Jeronýmova – Nádražní 

139 189 000 
Kč  

stavební 
práce UŘ 

člen hodnotící 
komise a komise 
pro otevírání 
obálek 

 

Jiřina 
Leštinová 

jakožto vedoucí odd. 
veřejných zakázek se 
podílí na veškerých 
zakázkách města z 
odborného hlediska 
(připravuje podklady, 
dohlíží na dodržování 
zákona a vnitřní 
směrnice, ale neúčastní 
se jako člen v komisi 

  

dodávky 

  

příprava a 
organizace 
veřejných zakázek 
bez rozdílu 
finančních 
prostředků a druhu 
VZ 

  

stavební 
práce 

služby 
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Ing. Zuzana 
Fišerová 

zakázky týkající se odd. 
fondů EU 

  dodávky   

příprava 
dokumentace pro 
zadávací řízení 

  

  stavební 
práce     

  služby     

Jméno člena 
projektové-

ho týmu 
Název veřejné zakázky Hodnota 

zakázky 
Předmět 
zakázky 

Typ 
zakázky 

Role člena 
projektového 

týmu p ři zadávání 
veřejné zakázky 

Termín 
VZ 

Ing. Petr 
Syrovátka 

Výměna kremační pece, 
rekonstrukce kotelny 
včetně stavebních úprav  

17 360 000,-
Kč  dodávky 

otevřené 
nebo užší          

příprava zadávací 
dokumentace+reali
zace akce        

  

Regenerace sídliště Máj 
– úsek 03 jih 

43 600 000,-
Kč 

stavební 
práce UŘ 

příprava zadávací 
dokumentace+reali
zace akce 

  

Rekonstrukce, 
modernizace a vybavení 
objektu CSS 
Staroměstská, České 
Budějovice - vybavení 

3 997 000,- Kč dodávky OŘ 
příprava zadávací 
dokumentace+reali
zace akce 

  

Rekonstrukce a 
modernizace objektu 
CSS Staroměstská                      

36 950 000,- 
Kč  

stavební 
práce užší řízení           realizace akce                                                                         

Projektová dokumentace  1 000 000 Kč služby VZMR příprava zadávací 
dokumentace                                            

  

ZTV Mladé U rozvodny 900 800,- Kč  služby VZMR příprava zadávací 
dokumentace                                              

Ing. Bohuslav 
Bečvář 

Komplexní bankovní 
služby 127 000 000   služby OŘ příprava zadání a 

člen komise 
2009/ 
2010 

Přijetí kontokorentního  
úvěru s čerpáním do výše 
200mil. 

5 900 000 Kč služby JŘB příprava zadání a 
člen komise 

2008/ 
2009 

66..33   ZZKK UUŠŠEENNOOSSTTII   ŽŽ AA DDAA TTEELL EE  

Statutární město České Budějovice je žadatelem, resp. investorem, který má zkušenosti jak 

s dotacemi z národních, tak evropských zdrojů včetně ROP. Informace o úspěšně podpořených 

projektech jsou uvedeny v přehledu níže. Z hlediska finan ční velikosti projekt ů, odpovídá projekt 

regenerace jižní části sídliště Máj projektu Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací 

v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova s náklady vyššími než 

138 mil. Kč (v realizaci). Zároveň je tento projekt typově obdobným, jako je předkládaný projekt 

regenerace sídliště Máj. Dalšími typov ě stejnými  již zrealizovanými projekty jsou :  

� Lannova t řída – 2.etapa, Jeronýmova – Štítného (58 mil. K č – obdobné náklady jako 

předkládaný projekt ) 

� Regenerace panelového sídliště Vltava – jih, II. etapa České Budějovice (celk. náklady 4,5 mil. 

Kč) 

� RPS - České Budějovice, Regenerace panelového sídliště Vltava jih - III. etapa - prostranství před 

KD Vltava 
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Město se dlouhodobě kontinuálně snaží zvyšovat kvalitu občanské vybavenosti a zlepšovat stav 

veřejných prostranství. Taktéž hledá využití pro zanedbané areály a plochy. Podrobný popis 

zkušeností města České Budějovice jako žadatele o dotace následuje dále.  

1) Cyklistická stezka po pravém b řehu Vltavy úsek Heliport – Mánesova  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje: 1.806.000,- Kč 

Dotace: 1.074.000,- Kč 

Období realizace: 6-12/2007 

Zdroje financování: SFDI 

Název grantu: Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek     

Popis projektu: Vybudování nového úseku cyklostezky č. 12 na pravém břehu Vltavy. Řešený úsek 

začíná podchodem pod ulicí Mánesova a vede podél řeky Vltavy po stávající nezpevněné stezce 

směrem k ulici E. Pittera přes napojení na novou stavbu „Lávka pro cyklisty v ulici E. Pittera“ 

a pokračuje směrem k heliportu (okraj areálu papíren), kde opět navazuje na zpevněný úsek stezky. 

Cílem tohoto projektu je zkvalitnění úseku cyklostezky č. 12 (součást mezinárodní cyklistické stezky 

Greenways), která je velmi frekventovaná, avšak v dotčeném úseku bez odpovídající povrchové 

úpravy. 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování projektové 

dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání a provedení veřejné 

zakázky na zhotovitele a zajistil samotnou realizaci akce. Dále žadatel zajišťuje veškeré 

administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku - zpracování plánovaných výdajů, pravidelných 

čtvrtletních kontrolních zpráv, ročního zúčtování a závěrečného vyhodnocení akce. Žadatel provádí 

pravidelnou údržbu.     

2) Cestujeme bez bariér - rozší ření specifického vozového parku MHD ČB 

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje: 68.200.000,- Kč 

Dotace: 51.150.000,- Kč 

Období realizace: 2-12/2006 

Zdroje financování: SROP 

Název grantu: 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 

Popis projektu: Předmětem projektu byl nákup 4 nízkopodlažních autobusů a 2 nízkopodlažních 

trolejbusů. Projekt vycházel z nedostatečné vybavenosti Dopravního podniku města České 

Budějovice, a. s. nízkopodlažními autobusy v 15metrové variantě. Jedná se o vozy, které jsou 

vybaveny plošinou pro vozíčkáře a dalším vybavením pro osoby s omezenou možností orientace 

a s fyzickým postižením. Zároveň většina linek v ČB vede místy, kde se nalézají zdravotnická 

zařízení, zařízení sociální péče, domy s pečovatelskou službou, základní školy či mateřské školy.  

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel předložil žádost o dotaci 

do SROP, projednal podmínky s provozovatelem – Dopravním podnikem. Žadatel zajistil výběrové 
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řízení na nákup autobusů a trolejbusů a samotný nákup. Na akci dojednal úvěr. Má uzavřenou 

nájemní smlouvu s Dopravním podnikem na provoz těchto vozů. 

3) Trolejbusová tra ť sídlišt ě Vltava - České Vrbné v Č. Bud ějovicích  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje: 20.128.082,- Kč 

Dotace: 14.912.180,- Kč 

Období realizace: 7-12/2007 

Zdroje financování: OP Infrastruktura 

Název grantu: 2.3 – Podpora zavádění alternativních paliv 

Popis projektu : Účelem bylo nahradit stávající trasu MHD provozovanou autobusy s naftovými 

motory trolejbusovou tratí, na které jezdí trolejbusy na alternativní palivo – na elektrickou energii. 

Trasa vede sídlištěm Vltava přes nové obchodní centrum Géčko do Českého Vrbného, kde 

je vybudována konečná stranice s trolejbusovou smyčkou (točnou). 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : příprava žádosti o dotaci, zajištění 

studie proveditelnosti, projednání podmínek s provozovatelem – Dopravním podnikem. Žadatel zajistil 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. Má uzavřenou nájemní smlouvu s Dopravním podnikem 

na pronájem trolejové trati.  

4) Regenerace panelového sídlišt ě Vltava – jih, II. etapa České Bud ějovice  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje: 4.549.699,- Kč 

Dotace: 3.184.789,- Kč 

Období realizace: 7-12/2007 

Zdroje financování: MMR 

Název grantu: Program regenerace panelových sídlišť 

Popis projektu : projekt se týkal úpravy prostranství na sídlišti Vltava v Č. B. (regenerace komunikace, 

parkoviště a přilehlých ploch včetně zeleně). 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : zajistil zpracování projektové 

dokumentace, žádosti o dotaci. Organizoval výběrové řízení na zhotovitele a samotnou stavbu. 

Zajišťuje úklid regenerovaných ploch. 

5) Údržba cyklostezky – lávka p řes Vltavu pro cyklisty a p ěší v Českých Bud ějovicích u OMV  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:  15.000.000,- Kč 

Dotace: 4.347.000,- Kč 

Období realizace:  05/2007 - 05/2008  

Zdroje financování: SFDI 
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Název grantu: Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek     

Popis projektu:  Cílem je provedení údržby lávky pro pěší a cyklisty, po které vede velmi 

frekventovaná cyklostezka č. 12. Stezka je součástí mezinárodní cyklistické stezky Greenways 

vedoucí z Německa do Rakouska a zároveň je důležitou součástí systému městských páteřních 

cyklotras - převádí pěší a cyklistický provoz přes řeku Vltavu z Plzeňské ulice pod ulici na Dlouhé 

louce do ulice J. Boreckého. Lávka samotná byla v dopravním průzkumu cyklistické dopravy 

vyhodnocena nejzatíženějším profilem ve městě. Lávka byla postavena v roce 1990, po výstavbě však 

došlo k většímu průhybu lávky, než předpokládal projekt, což zapříčinilo výrazné zhoršení odtokových 

poměrů na lávce. Došlo ke vzniku dalších přidružených problémů - průsaky vody skrz desku 

mostovky, poruchy v krytu chodníku a trhliny v monolitické části říms. Z tohoto důvodu bylo nezbytné 

provést v rámci údržby opravu lávky.  

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování projektové 

dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání a provedení veřejné 

zakázky na zhotovitele a zajistil samotnou realizaci akce. Dále žadatel zajišťuje veškeré 

administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku - zpracování plánovaných výdajů, pravidelných 

čtvrtletních kontrolních zpráv, ročního zúčtování a závěrečného vyhodnocení akce. Žadatel provádí 

pravidelnou údržbu.      

6) Zlepšení tepeln ě-technických vlastností obvodových konstrukcí objek tu Základní školy 

Bezdrevská  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:  10.534.168,- Kč 

Dotace: 6.900.336,- Kč 

Období realizace:  6/2009 - 9/2009  

Zdroje financování: OPŽP 

Název grantu:   3.2 

Popis projektu : Předmětem projektu byla realizace úspor energie v objektu Základní školy a základní 

umělecké školy Bezdrevská v Českých Budějovicích. Opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, 

výměně oken a vchodových dveří a v zateplení střech 5 pavilonů objektu základní školy. Realizací 

tohoto opatření dojde ke snížení emisí CO2 o cca 162 t/rok a k úspoře energie cca 1464 GJ/rok. 

Projekt byl úspěšně realizován, a to z převážné většiny během školních prázdnin tak, že škola již 

od září mohla začít výuku bez větších omezení a od konce září využívat maximálně všechny 

zateplené objekty. 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování projektové 

dokumentace a energetického auditu, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil 

zadání a provedení veřejné zakázky na zhotovitele, zajistil samotnou realizaci akce včetně 

technického a autorského dozoru. Dále žadatel zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené 

s obdržením příspěvku - zpracování plánovaných výdajů, pravidelných kontrolních zpráv, vyúčtování 

a závěrečné vyhodnocení akce.      
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7) Lannova t řída – 2.etapa (Jeronýmova – Štítného)      

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:  58.420.268,39 Kč 

Dotace: 14.900.189,10 Kč 

Období realizace:  10/2005-10/2009 

Zdroje financování: ROP 

Název grantu: 1.5 – Rozvoj místních komunikací 

Popis projektu : Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace místní komunikace – Lannovy 

třídy v úseku Jeronýmova – Štítného (II. etapa). Cílem bylo zvýšit bezpečnost dopravy v dané lokalitě 

(revize dopravního systému a prostoru, nové řešení uličního profilu). Zlepšily se podmínky pro pěší 

frekvenci a pro cyklisty.  

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování projektové 

dokumentace, zadal zpracování žádosti o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání a provedení veřejné 

zakázky na zhotovitele a zajistil samotnou realizaci akce. Dále žadatel zajistil administraci projektu - 

zpracování monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy. Žadatel zajišťuje pravidelnou údržbu 

komunikace. 

8) RPS - České Bud ějovice, Regenerace panelového sídlišt ě Vltava jih - III. etapa - prostranství 

před KD Vltava  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje: 11.898.000,- Kč 

Dotace: 4.000.000,- Kč 

Období realizace: 9-12/2009 

Zdroje financování: MMR 

Název grantu: Program regenerace panelových sídlišť 

Popis projektu : V této etapě se jednalo o úpravu prostranství před stávajícím kulturním domem 

Vltava, napravo od pěšího tahu ul. F. Ondříčka v Českých Budějovicích. Navržené úpravy sestávaly 

z úpravy a výměny stávajících povrchů, osazení nových objektů veřejného osvětlení a drobné 

architektury, v provedení nových přípojek inž. sítí.  

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování projektové 

dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání a provedení veřejné 

zakázky na zhotovitele a zajistil samotnou realizaci akce. Dále žadatel zajišťuje veškeré 

administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku a závěrečného vyhodnocení akce. Žadatel 

provádí pravidelnou údržbu. 
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9) Rekonstrukce ve řejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28 . října, K. Weise, 

Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:  138.040.320,- Kč 

Dotace: 71.998.530,- Kč 

Období realizace:  4/2009 - trvá 

Zdroje financování: ROP 

Název grantu:   2.1 – Integrované projekty rozvojových center 

Popis projektu : V rámci projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných 

prostranství, která budou zahrnovat zejména následující činnosti: 

� Rekonstrukce povrchů místních komunikací včetně chodníků, 

� Výměna veřejného osvětlení 

� Rekonstrukce technické infrastruktury 

� Další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

využívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování apod.). 

 

Cílem projektu je zlepšit fyzické prostředí v centrální části města prostřednictvím rekonstrukce 

místních komunikací. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zvýšení atraktivity 

centrální části města Č. Budějovic. Projekt podpoří udržitelný rozvoj a rovné příležitosti a odstraní 

bodové závady na těchto komunikacích. 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování projektové 

dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání a provedení veřejné 

zakázky na zhotovitele a zajišťuje samotnou realizaci akce. Dále žadatel zajišťuje veškeré 

administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku a závěrečného vyhodnocení akce. Po ukončení 

akce bude provádět pravidelnou údržbu. 

10) Revitalizace Palackého nám ěstí v Českých Bud ějovicích  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje: 9.057.450,- Kč 

Dotace: 7.071.050,- Kč 

Období realizace: 9/2009 - trvá 

Zdroje financování: ROP 

Název grantu: 2.1 – Integrované projekty rozvojových center 

Popis projektu : Projekt je soustředěn na revitalizaci parkové zeleně Palackého náměstí v centru 

města. Dojde k výsadbě nové zeleně, doplnění cestní sítě a k doplnění laviček a odpadkových košů. 

Zpevněné plochy budou mít nový povrch z betonové dlažby a budou ukončeny betonovým 

obrubníkem. V prostoru za kostelem bude zachována volná travnatá plocha tak, aby vynikla budova 

kostela. Navržená dosadba stromů je pouze v místech, která se uvolní po stromech odkácených, které 

jsou v havarijním stavu. Dále je navrženo keřové patro v severní části parku, které odcloní provoz 
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v ulici Pekárenská od klidové zóny parku a zároveň jednoduchým tvarem doplní rozvolněné výsadby 

stromů.  

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování projektové 

dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání a provedení veřejné 

zakázky na zhotovitele a zajišťuje samotnou realizaci akce. Dále žadatel zajišťuje veškeré 

administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku a závěrečného vyhodnocení akce. Po ukončení 

akce bude provádět pravidelnou údržbu. 

10) Rekonstrukce letní plovárny  

Žadatel: Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje: 68.716.970,- Kč 

Dotace: 57.142.800,- Kč 

Období realizace:  7/2009 - trvá 

Zdroje financování: ROP 

Název grantu: 2.1 – Integrované projekty rozvojových center 

Popis projektu : Smyslem projektu je rekonstrukce stávající letní plovárny v areálu Plaveckého 

stadionu ve městě České Budějovice. Plavecký stadion svým rozsahem a zázemím je jediným 

takového druhu ve městě a slouží nejen obyvatelům města, ale i přilehlého okolí a také dalším 

návštěvníkům města. Tato plovárna byla v provozu od roku 1971, kdy byla uzavřena z důvodu 

rekonstrukce. K té však došlo až v 80. letech. Nyní čeká tento areál vlastní rekonstrukce bazénů 

včetně nové technologie rozvodů. Nebude se jednat o klasický akvapark, ale o letní plovárnu 

s několika vodními atrakcemi. 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování projektové 

dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání a provedení veřejné 

zakázky na zhotovitele a zajišťuje samotnou realizaci akce. Dále žadatel zajišťuje veškeré 

administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku a závěrečného vyhodnocení akce. Provoz 

a údržbu žadatel provádí prostřednictvím svého odboru Odbor sportovní zařízení. 

66..44   PP AA RRTTNNEERRSSTTVVÍÍ   VV  RRÁÁ MMCCII   RREE AA LL IIZZ AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU    

V souvislosti s realizací projektu není uzavíráno žádné partnerství. 

66..55   TTVVOORRBB AA   PPRRAA CCOOVVNNÍÍCCHH  MMÍÍSSTT  VV  SSOOUUVVIISSLL OOSSTTII   SS   PPRROOJJ EEKK TTEEMM  

Projekt negeneruje vznik nových pracovních míst.  
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66..66   VVEEŘŘEEJJ NNÉÉ  ZZ AA KK ÁÁ ZZKK YY    

V předinvestiční a investiční fázi bylo, resp. bude zadáno několik veřejných zakázek. Ty jsou 

zadávány s ohledem na: 

� Postupy dle ROP NUTS II Jihozápad (příručka pro žadatele a předkladatele, ROP NUTS II 

Jihozápad, 2.1 Integrované projekty rozvojových center) 

� Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

� SMĚRNICE 9/2008 Rady města České Budějovice ze dne 11. 6. 2008 o postupu při zadávání 

veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění) 

 

Předmět 
zakázky 

Druh 
zadávacího 
řízení 

Způsob 
vyhlášení  

Předpokládaná/ 
vysout ěžená částka 

bez DPH 
Stav VŘ Harmono

gram VŘ Komentá ř 

Zpracovatel 
projektové 
dokumentace 

služba 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

1 895 000,00 ukončeno 
27.6.2008

- 
8.9.2008 

dle Zákona č. 
137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších 

předpisů 

Zpracovatel 
projektové 
žádosti 

služba 

zjednodu-
šené 

podlimitní 
řízení 

444 000,00 ukončeno 
6.4.2009 

- 
1.7.2009 

dle Zákona č. 
137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších 

předpisů 

Administrátor 
výběrového 
řízení na 
dodavatele 
stavby 

služba 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

166 666,67 plánováno 
15.2.2010

- 
1.3.2010 

dle SMĚRNICE 
9/2008 Rady města 
České Budějovice ze 

dne 11. 6. 2008 o 
postupu při zadávání 
veřejných zakázek 
(zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných 
zakázkách v platném 

znění) 

Dodavatel 
stavebních 
prací + 
publicity 

stavební 
práce 

užší řízení 
podlimitní 

43 679 504,00 plánováno 1.3.2010-
14.6.2010 

dle Zákona č. 
137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších 

předpisů 

Koordinátor 
BOZP a TDI služba 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

1 300 000,00 plánováno 
1.3.2010 

-
31.3.2010 

dle SMĚRNICE 
9/2008 Rady města 
České Budějovice ze 

dne 11. 6. 2008 o 
postupu při zadávání 
veřejných zakázek 
(zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných 
zakázkách v platném 

znění) 
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Řízení 
projektu služba 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

416 666,67 Plánováno 
22.4.2010 

- 
15.5.2010 

dle SMĚRNICE 
9/2008 Rady města 
České Budějovice ze 

dne 11. 6. 2008 o 
postupu při zadávání 
veřejných zakázek 
(zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných 
zakázkách v platném 

znění) 

Účetní audit  služba 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

50 000,00 plánováno 
1.6.2010 

- 
7.6.2010 

dle SMĚRNICE 
9/2008 Rady města 
České Budějovice ze 

dne 11. 6. 2008 o 
postupu při zadávání 
veřejných zakázek 
(zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných 
zakázkách v platném 

znění) 
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7 Technické a technologické řešení projektu  

77..11   TTEECCHHNNIICCKK ÉÉ  AA   TTEECCHHNNOOLL OOGGIICCKK ÉÉ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ   PPRROOJJ EEKK TTUU,,   PPOOUUŽŽIITT ÁÁ   
TTEECCHHNNOOLL OOGGIIEE     

Projekt se zaměřuje na řešení několika problémových okruhů, které vycházejí z průzkumu na místě, 

z ankety mezi obyvateli, veřejného projednání, studie regenerace sídliště Máj, z potřeb žadatele atd. 

Jednotlivé problémové okruhy jsou řešeny dílčími stavebními objekty: 

SO 01 HŘIŠTĚ 

Definice problému: Stávající hřiště jsou dožitá, dosluhují a z hlediska bezpečnosti jsou nevyhovující.  

Technické řešení: severně od výměníku v ulici J. Bendy bude zregenerováno stávající hřiště č. 8 

a bude osazeno brankami. Zároveň budou provedeny úpravy u hřiště č. 9, které je situované uvnitř 

vnitrobloku J. Bendy. Mezi jižní částí ulice J. Bendy a severní částí ulice Dubenská budou odstraněna 

dvě dětská hřiště s pískovišti. Vzniklé plochy budou zatravněny. Jižně od původních hřišť bude 

vybudováno dětské hřiště č. 10 s povrchem z plaveného štěrku o rozměrech 19,0 x 19,5 m. Toto 

hřiště bude osazeno herními prvky pro nejmenší děti a doplněno lavičkami. V blízkosti ulice U Lesa 

bude vybudováno nové víceúčelové sportovní hřiště č. 11 s umělým povrchem (pro hraní míčových 

her). Rozměry hřiště budou 19,35 x 38,7 m. Stávající hřiště č. 12 východně od ulice U Lesa bude 

osazeno novými herními prvky. U současného hřiště č. 13 bude provedena úprava povrchu a bude 

zde osazen nový basketbalový koš pro menší děti. 

SO 02 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Definice problému: stávající komunikace pro pěší mají nevyhovující dispoziční řešení, je zde problém 

s pojezdem vozidel údržby, počet parkovacích stání je nedostatečný. 

Technické řešení: v části území budou úzké chodníky nahrazeny okružní komunikací, která umožní 

průjezd vozidel údržby. Budou též vybudovány nové chodníky v trasách vyšlapaných cest. Nová 

parkovací stání (20) budou doplňovat stávající plochy pro parkování. Nové zpevněné plochy budou 

odvodněny. 

SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Definice problému: vybudování nových zpevněných ploch a úprava stávajících ploch a také 

vybudování hřiště č. 11 zapříčiní nutnost přeložit část veřejného osvětlení. 

Technické řešení: stávající osvětlovací stožáry (viz označeno v projektové dokumentaci) budou 

zrušeny a nahrazeny novými stožáry (tzn. v místech nových komunikací, hřišť a parkovišť). 

SO 04 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Definice problému: ve vnitrobloku ulice J. Bendy dochází k trvalému podmáčení travnatých ploch. 

Technické řešení: budou vybudovány dvě nové kanalizační větve. Zároveň bude odvodněno nové 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  

SO 05 – SADOVÉ ÚPRAVY 

Definice problému: od doby vzniku sídliště nedocházelo k významnějším zásahům do veřejné zeleně, 

stávající zeleň je vyžitá, udržují se především trávníky + dochází k náhradnímu kácení a dosazování 

stromů, je zde problematické jílové podloží, díky kterému se špatně vsakuje voda a uhnívají rostliny 

(to ovlivňuje výběr lokality a druhů stromů pro budoucí sázení). Další péče o veřejnou zeleň byla 
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limitována finančními prostředky, k řešení problému veřejné zeleně se proto přistupovalo 

nekoncepčně. 

Technické řešení: budou odstraněny navržené stromy, plocha určená pro výsadbu bude odplevelena, 

bude přidána kvalitní ornice, bude vyseto travní osivo, budou umístěny nové stromy a keře. 

SO 06 PŘÍSTŘEŠEK PRO TUHÝ DOMOVNÍ ODPAD 

Definice problému: v ulici A. Barcala (severně od domů čp. 7 a 9) poblíž cyklostezky jsou kontejnery 

pro tuhý domovní odpad umístěny volně, obyvatelé si stěžují na nepořádek v okolí kontejnerů 

Technické řešení: bude umístěn přístřešek pro tuhý domovní odpad se dvěma bezbariérovými vstupy 

Podrobn ější informace o technických řešeních a technologiích jsou v projektové dokumenta ci, 

která je p řílohou této žádosti.  

77..22   PPOOTTŘŘEEBB NNÉÉ  MMAA TTEERRII ÁÁ LL OOVVÉÉ  AA   EENNEERRGGEETTIICCKK ÉÉ  TTOOKK YY    

Napojení na dopravní infrastrukturu  – stavba bude napojena na stávající síť komunikací (ulice Ant. 

Barcala, Dubenská, J. Bendy, U Lesa). 

Napojení na technickou infrastrukturu  – stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě, nové 

uliční lampy budou napojeny na stávající rozvody veřejného osvětlení, prodloužení dešťové 

kanalizace bude napojeno na stávající rozvody kanalizace (napojení staveniště na zdroje vody 

a elektřiny – odběrná místa a podmínky odběru určí správci sítí, provizorní kabelové připojení NN přes 

staveništní rozvaděč bude ze stávajících rozvaděčů E.ON). 

77..33   ŽŽIIVVOOTTNNOOSSTT  ZZ AAŘŘ ÍÍZZEENNÍÍ ,,   NNÁÁ RROOKK YY  AA   NNÁÁ KK LL AA DDYY  ÚÚDDRRŽŽBB YY  

Životnost místních komunikací bývá zpravidla 30 let, životnost dalších dílčích výstupů projektu není 

možné stanovit. Správu a údržbu komunikací a městské zeleně má v kompetenci odbor správy 

veřejných statků magistrátu města České Budějovice. Tento odbor bude zajišťovat prostřednictvím 

smluvních partnerů kompletní údržbu veřejných prostranství v jižní části sídliště Máj. S náklady 

na údržbu je každoročně počítáno v rozpočtu města. Výše nákladů je odvislá od průběhu počasí 

během roku. Odhadované průměrné náklady na údržbu jsou 3 % z celkových nákladů projektu.  

Údržbu výstupů projektu lze rozdělit do dvou základních kategorií: 

Letná údržba – zaměřená především na úklid komunikací, čištění a případné drobné opravy povrchu 

komunikací, údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství včetně hřišť 

Zimní údržba – v tomto případě se jedná především o úklid sněhu a zajištění posypu. 

U ploch, kde proběhnou sadové úpravy, bude zajištěna pravidelná zálivka během léta a příp. 

přihnojení, pravidelný řez keřů a stromů, občasná kontrola zdravotního stavu apod.  
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8 Dopad projektu na životní prost ředí  

88..11   PPOOPPIISS  KK LL AA DDNNÝÝCCHH  AA   NNEEGG AA TTIIVVNNÍÍCCHH  VVLL IIVVŮŮ   NNAA   ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ   
PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ ,,   KK TTEERRÉÉ  PPLL YYNNOOUU  ZZ  RREEAA LL IIZZ AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU  VV  JJ EEHHOO  
JJ EEDDNNOOTTLL IIVVÝÝCCHH  EETT AA PP ÁÁ CCHH  

Stavební úpravy svou náplní a funkčním řešením nebudou mít negativní vliv na okolí a na životní 

prostředí. Nejedná se o stavby výrobního charakteru. Sídliště leží mimo území CHKO. Během 

projektu dojde k revitalizaci stávající zeleně a k doplnění zelených ploch nově založených. Stavební 

úpravy a stavby mají za cíl celkovou regeneraci a revitalizaci sídliště a zlepšení životního a obytného 

prostoru.  

Přípravná fáze – probíhají činnosti administrativně-organizačního charakteru bez vlivu na životní 

prostředí. 

Realizační fáze – probíhají samotné stavební a sadové úpravy (možnost krátkodobého zvýšení 

hlučnosti a prašnosti). Investor a dodavatel zajistí, aby negativní dopady byly omezeny na co 

nejmenší míru a dobu. 

Provozní fáze – po ukončení projektu běžný „provoz“ sídliště (na zregenerovaných a zrevitalizovaných 

plochách).  

Dle odborných stanovisek se neo čekává v žádné z fází projektu negativní vliv projek tu 

na životní prost ředí.  

K projektu byla vydána tato stanoviska/vyjádření: 

� Stavební povolení vydané Stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice ze dne 

27. 11. 2009, které nabylo právní moci dne 2. 1. 2010 (SO 01, 02, 03, 04 a 05) 

� Stavební povolení vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České 

Budějovice ze dne 15. 12. 2009, které nabylo právní moci dne 22. 1. 2010 (SO 02 – dopravní 

řešení) 

� Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje (odbor životního prostředí, zemědělství 

a lesnictví) ze dne 26. 1. 2010 (projektový záměr nebude podléhat posuzování vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle zákona) 

� Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje (odbor životního prostředí, zemědělství 

a lesnictví) ze dne 3. 2. 2010 (záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry 

významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropský významných 

lokalit a ptačích oblastí ležících na území působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj) 
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9 Zajišt ění dlouhodobého a ob ěžného majetku  

99..11   VVYYMMEEZZEENNÍÍ   SSTTRRUUKK TTUURRYY  DDLL OOUUHHOODDOOBB ÉÉHHOO  MMAA JJ EETTKK UU    

V projektu dochází k pořizování dlouhodobého majetku. Ten je tvořen stavebními náklady 

a souvisejícími investicemi. 

Realizace projektu Náklady bez DPH Náklady v četně DPH 

Rozpočet stavby 43 629 504,00 52 355 405,00 

99..22   VVYYMMEEZZEENNÍÍ   SSTTRRUUKK TTUURRYY  AA   VVEELL IIKK OOSSTTII   ((NNAA VVÝÝŠŠEENNÍÍ ))   OOBBĚĚŽŽNNÉÉHHOO  
MMAA JJ EETTKK UU    

Realizací projektu dojde ke změnám velikosti oběžného majetku, a to v kategorii peněžní prostředky. 

Žadatel bude hradit výdaje projektu z vlastních zdrojů, a to prostřednictvím zřízeného kontokorentního 

úvěru (na základě usnesení rady a zastupitelstva města). Proto v průběhu realizace projektu dojde 

ke změně stavů na kontokorentním účtu. Projekt nemá vliv na zásoby a pohledávky. 

99..33   VVYYČČ ÍÍSSLL EENNÍÍ   PPOOTTŘŘEEBB YY  PPRRAA CCOOVVNNÍÍHHOO  KK AA PPIITT ÁÁ LL UU  PPRROOJJ EEKK TTUU  
VV  PPRROOVVOOZZNNÍÍ   FF ÁÁ ZZII   

Nepředpokládá se, že by realizací projektu došlo ke změně ve struktuře služeb nebo personálního 

složení Magistrátu města České Budějovice. Předmětem projektu nejsou výrobní procesy, ani 

poskytování služeb za úplatu. Cílem tedy není dosažení zisku. Projekt bude financován 

(předfinancován, kofinancován) z vlastních zdrojů města (kontokorentní úvěr). Vyčíslení potřeby 

pracovního kapitálu je tedy v tomto případě neúčelné, projekt též nepředpokládá žádné jeho zásadní 

změny. 

99..44   UURRČČEENNÍÍ   VVÝÝŠŠEE  IINNVVEESSTTIIČČNNÍÍCCHH  NNÁÁ KK LL AA DDŮŮ   

Pro určení konečné výše investičních nákladů projektu je třeba k dlouhodobému majetku přidat 

všechny související výdaje (např. příprava projektové dokumentace). Následující přehled shrnuje 

všechny náklady investičního charakteru. Kromě nákladů na pořízení dlouhodobého majetku se bude 

jednat o výdaje související s pořízením investice. V souvislosti s pořízením dlouhodobého majetku 

dochází k vynaložení nákladů např. na zpracování projektové dokumentace, projektové žádosti, 

organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby, na zajištění povinné publicity, audit projektu atd. 

(podrobněji viz následující přehled).  

Do projektu nejsou zahrnuty neinvestiční náklady. 
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Realizace projektu Náklady bez DPH Náklady s DPH 

Stavební práce 43 629 504,00 52 355 405,00 

Výdaje související s po řízením investice 

Zpracování projektové dokumentace stavby 1 895 000,00 2 255 050,00 

Zpracování žádosti o podporu z ROP JZ 444 000,00 532 800,00 

VŘ na dodavatele stavebních prací (prostřednictvím 
administrátora VŘ) 

166 666,67 200 000,00 

Autorský dozor 67 500,00 81 000,00 

Koordinátor BOZP + technický dozor investora 1 300 000,00 1 560 000,00 

Řízení projektu 416 666,67 500 000,00 

Zajištění publicity 50 000,00 60 000,00 

Účetní audit 50 000,00 60 000,00 

Celkem výdaje související s po řízením investice 4 389 833,33  5 248 850,00 

Náklady projektu celkem 48 019 337,33 57 604 255,00 

99..55   SSEERRVVIISSNNÍÍ   PPOODDMMÍÍNNKK YY,,   OODDPPIISSYY    

Dle smlouvy s dodavatelem stavebních prací bude stavba v průběhu realizace pojištěna, následně 

dodavatel garantuje pozáruční opravy v délce 72 měsíců od předání stavby, což představuje více než 

dobu udržitelnosti projektu 5 let. Stavební úpravy, které jsou předmětem projektu, povedou 

k prodloužení životnosti místních komunikací minimálně o dalších 30 let, životnost dalších dílčích 

výstupů projektu není možné stanovit. 

S náklady na údržbu je počítáno a budou hrazeny z vlastních prostředků města. Konkrétní 

servisní/záruční podmínky budou ošetřeny ve smlouvách o dílo s dodavatelem stavebních prací.  
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10 Finan ční plán a analýza projektu 
V celé kapitole Finanční plán a analýza projektu je používána rozdílová metoda, která je založená 

na porovnání nulové varianty (výchozího stavu projektu) a investiční varianty (při, resp. po realizaci 

projektu). Není zde uvažována inflace. 

1100..11   PPLL ÁÁ NN  PPRRŮŮBBĚĚHHUU  NNÁÁ KK LL AA DDŮŮ   AA   VVÝÝNNOOSSŮŮ     

Město České Budějovice je u projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část 

žadatelem a investorem. Dále je popsána kalkulace výpočtu vlivu projektu na výši nákladů a výnosů 

„provozu“ jižní části sídliště Máj. V celé kapitole Finanční plán a analýza projektu je použita rozdílová 

metoda, která zohledňuje nulovou variantu (nerealizace projektu) a investiční variantu (realizace 

projektu). 

NULOVÁ VARIANTA (nulová varianta znamená, že projekt nebude realizován) 

Výše ro čních provozních náklad ů: během let se bude měnit, resp. budou postupně narůstat tak, jak 

se bude zhoršovat technický stav sídliště.  

Výše ro čních provozních výnos ů: nejsou (negenerují se žádné příjmy). 

INVESTIČNÍ VARIANTA  

Výše ro čních provozních náklad ů: nejprve náklady na provoz nejprve výrazně klesnou díky 

významnému řešení problémů (stále ale budou nutné náklady na údržbu), později budou náklady 

mírně narůstat kvůli zvyšování cen obecně. 

Výše ro čních provozních výnos ů: nejsou (negenerují se žádné příjmy) 

Město počítá s hrazením nákladů na opravy a údržbu lokality, která je předmětem tohoto 

předkládaného projektu. Tyto aktivity budou zajišťovány vlastními silami, resp. smluvními partnery 

Magistrátu města České Budějovice. 

Následným porovnáním nulové a investiční varianty vznikne Plán průběhu nákladů a výnosů projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část 
 

46 
 

Nulová varianta - Regenerace části panelového sídlišt ě Máj – jižní část 
Položka (v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Výnosy celkem 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drobný investiční 
majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba materiálu a 
energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Opravy a údržba 
(komunikace, 
osvětlení, zeleň, 
dětská hřiště) 

3 000 3 150 3 308 3 473 3 647 3 829 4 020 4 221 4 432 4 654 4 887 5 131 5 388 5 657 5 940 6 237 6 549 6 876 7 220 7 581 

Náklady celkem 3 000 3 150 3 308 3 473 3 647 3 829 4 020 4 221 4 432 4 654 4 887 5 131 5 388 5 657 5 940 6 237 6 549 6 876 7 220 7 581 

Rozdíl výnos ů a 
náklad ů -3 000 -3 150 -3 308 -3 473 -3 647 -3 829 -4 020 -4 221 -4 432 -4 654 -4 887 -5 131 -5 388 -5 657 -5 940 -6 237 -6 549 -6 876 -7 220 -7 581 

Celkové výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady 3 000 3 150 3 308 3 473 3 647 3 829 4 020 4 221 4 432 4 654 4 887 5 131 5 388 5 657 5 940 6 237 6 549 6 876 7 220 7 581 

 

Investi ční varianta - Regenerace části panelového sídlišt ě Máj – jižní část 
Položka (v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Výnosy celkem 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drobný investiční 
majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba materiálu a 
energie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Opravy a údržba 
(komunikace, 
osvětlení, zeleň, 
dětská hřiště) 

3 000 3 000 1 707 1 707 1 707 1 707 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 976 1 976 1 976 1 976 

Náklady celkem 3 000 3 000 1 707 1 707 1 707 1 707 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 976 1 976 1 976 1 976 

Rozdíl výnos ů a 
náklad ů -3 000 -3 000 -1 707 -1 707 -1 707 -1 707 -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 -1 882 -1 882 -1 882 -1 882 -1 882 -1 976 -1 976 -1 976 -1 976 

Celkové výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady 3 000 3 000 1 707 1 707 1 707 1 707 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 976 1 976 1 976 1 976 
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Rozdílová metoda (porovnání investi ční a nulové varianty) - Regenerace části panelového sídlišt ě Máj – jižní část 
Položka (v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Výnosy celkem 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drobný investiční 
majetek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba materiálu a 
energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Opravy a údržba 
(komunikace, 
osvětlení, zeleň, 
dětská hřiště) 

0 -150 -1 601 -1 766 -1 940 -2 122 -2 228 -2 429 -2 640 -2 862 -3 095 -3 249 -3 506 -3 775 -4 058 -4 355 -4 573 -4 900 -5 244 -5 605 

Náklady celkem 0 -150 -1 601 -1 766 -1 940 -2 122 -2 228 -2 429 -2 640 -2 862 -3 095 -3 249 -3 506 -3 775 -4 058 -4 355 -4 573 -4 900 -5 244 -5 605 
Rozdíl výnos ů a 
náklad ů 0 150 1 601 1 766 1 940 2 122 2 228 2 429 2 640 2 862 3 095 3 249 3 506 3 775 4 058 4 355 4 573 4 900 5 244 5 605 

Celkové výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady 0 -150 -1 601 -1 766 -1 940 -2 122 -2 228 -2 429 -2 640 -2 862 -3 095 -3 249 -3 506 -3 775 -4 058 -4 355 -4 573 -4 900 -5 244 -5 605 

 

U některých projektů jiného typu je nutný personál, tento předkládaný projekt nevykazuje potřebu na zajištění personálu (potřebné zajištění realizace projektu 

je zabezpečeno pracovníky magistrátu města v rámci jejich stávajícího pracovního poměru). U klasických provozů je pořizován drobný majetek, charakter 

tohoto projektu to nevyžaduje. Taktéž výdaje na spotřebu materiálu a na služby nejsou v tomto případě relevantní. 
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1100..22   PPLL ÁÁ NNOOVV AA NNÉÉ  SSTT AA VVYY  MMAA JJ EETTKK UU  AA   ZZDDRROOJJŮŮ   KK RRYYTTÍÍ     

Investiční náklady projektu 57 604 255,00 Kč 

Neinvestiční náklady projektu                 0,00 Kč 

Celkové náklady projektu bez DPH  48 019 337,33 Kč 

Celkové náklady projektu v četně DPH 57 604 255,00 Kč 

Z toho  a) způsobilé výdaje 57 474 255,00 Kč 

b) způsobilé výdaje investiční 57 474 255,00 Kč 

c) způsobilé výdaje neinvestiční                 0,00 Kč 

d) nezpůsobilé výdaje     130 000,00 Kč 

Struktura zdroj ů financování projektu:  

Vlastní zdroje žadatele:  

7,5 % celkových způsobilých výdajů 

+ 

nezpůsobilé výdaje* 

   

4 310 569,20 Kč 

+ 

130 000,00 Kč 

Dotace ze SF EU  

(celkem 92,5 % celkových způsobilých výdajů) 
53 163 685,80 Kč 

* pozn. k nezpůsobilým výdajům: vzhledem k tomu, že by výdaje na přípravu projektové žádosti 

a jejích příloh přesáhly 5 % celkových způsobilých nákladů, je část nákladů na administrátora 

výběrového řízení zařazena mezi nezpůsobilé výdaje (viz žádost) 

Financování realizace projektu je řešeno vlastními zdroji žadatele (p ředfinancování 

a spolufinancování prost řednictvím kontokorentního úv ěru). Žadatel má zajišt ěny prost ředky 

k požadovanému finan čnímu krytí projektu dle podmínek ROP NUTS II Jihozá pad a bude 

zabezpečovat financování projektu ve všech jeho fázích. Nák lady na opravy a údržbu objektu 

v provozní fázi bude hradit žadatel ze svých zdroj ů (je s nimi po čítáno v rozpo čtu m ěsta).  

1100..33   PPLL ÁÁ NN  CCAA SSHH  FFLL OOWW  ((PPŘŘ ÍÍ JJ MMŮŮ   AA   VVÝÝDDAA JJŮŮ ))   

Projekt se soustředí na zlepšení stavu veřejných prostranství a zlepšení stavu objektů občanské 

vybavenosti ve městě České Budějovice. Díky svému charakteru se jedná o nediskriminační projekt, 

jeho výstupy jsou určeny všem stávajícím i budoucím uživatelům. U projektů tohoto typu 

se předpokládá jejich ztrátovost. 

V předinvestiční fázi vznikají výdaje na zpracování projektové dokumentace a její aktualizaci, 

na zpracování žádosti o dotaci, na organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Investiční fáze obsahuje výdaje související se stavbou, s odborným dozorem, se zajištěním povinné 

publicity a auditem projektu.  

V provozní fázi se generují pouze výdaje spojené s údržbou a případnými opravami sídliště, které 

budou hrazeny z rozpočtu města. Hrazením těchto výdajů je pokryta udržitelnost výstupů projektu.  

Příjmy v žádné z fází projektu nejsou. 
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PLÁN CASH FLOW BEZ ZAHRNUTÍ DOTACE:                                                 Investi ční varianta - Regenerace části panelového sídlišt ě Máj – jižní část  
Položka (v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kapitálový výdaj     57 604                                   

Dotace                                         

Vlastní zdroje                                         

Provozní příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 3 000 3 000 1 707 1 707 1 707 1 707 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 976 1 976 1 976 1 976 

Celkové p říjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové výdaje 3 000 3 000 59 311 1 707 1 707 1 707 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 976 1 976 1 976 1 976 

                     
Rozdíl příjmů a 
výdajů 

-3 
000 

-3 
000 

-59 
311 

-1 707 -1 707 -1 707 -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 -1 882 -1 882 -1 882 -1 882 -1 882 -1 976 -1 976 -1 976 -1 976 

Kumulované cash 
flow 

-3 
000 

-6 
000 

-65 
311 

-67 
018 

-68 
725 

-70 
431 

-72 
223 

-74 
015 

-75 
808 

-77 
600 

-79 
392 

-81 
273 

-83 
155 

-85 
037 

-86 
919 

-88 
800 

-90 
776 

-92 
752 

-94 
728 

-96 
703 

    
 

PLÁN CASH FLOW SE ZAHRNUTÍM DOTACE                                                  Investi ční varianta - Regenerace části panelového sídlišt ě Máj – jižní část  
Položka (v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kapitálový výdaj     57 604                                   

Dotace     53 164                                   

Vlastní zdroje                                         

Provozní příjmy                                         

Provozní výdaje 3 000 3 000 1 707 1 707 1 707 1 707 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 976 1 976 1 976 1 976 

Celkové p říjmy 0 0 53 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové výdaje 3 000 3 000 59 311 1 707 1 707 1 707 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 976 1 976 1 976 1 976 

                     
Rozdíl příjmů a 
výdajů 

-3 
000 

-3 
000 

-6 147 -1 707 -1 707 -1 707 -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 -1 882 -1 882 -1 882 -1 882 -1 882 -1 976 -1 976 -1 976 -1 976 

Kumulované cash 
flow 

-3 
000 

-6 
000 

-12 
147 

-13 
854 

-15 
561 

-17 
268 

-19 
060 

-20 
852 

-22 
644 

-24 
436 

-26 
228 

-28 
110 

-29 
992 

-31 
873 

-33 
755 

-35 
637 

-37 
612 

-39 
588 

-41 
564 

-43 
540 
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11 Hodnocení efektivity a udržitelnosti  

1111..11   VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ   PPRROOJJ EEKK TTUU  PPOOMMOOCCÍÍ   KK RRIITTEERRÁÁ LL NNÍÍCCHH  
UUKK AA ZZ AA TTEELLŮŮ   FFIINNAA NNČČNNÍÍ   AA NN AA LL ÝÝZZYY  KK AA LL KK UULL OOVV AA NNÝÝCCHH  
ZZ  FFIINNAA NNČČNNÍÍCCHH  TTOOKKŮŮ   ((RREESSPP..   NNÁÁ KK LL AA DDŮŮ ,,   VVÝÝNNOOSSŮŮ ))     

Na předchozí plán cash flow navazuje zhodnocení výstupů z finanční analýzy (pomocí ukazatelů 

finanční analýzy kalkulovaných z finančních toků). Cílem této podkapitoly je zhodnotit projekt 

z hlediska finanční efektivity. 

Ukazatele finan ční rentability projektu za sledované období (2009 -  2028) 

Bez dotace S dotací 

Diskontní sazba 0,05 Diskontní sazba 0,05 

Současná hodnota (PV) -19 190 Současná hodnota (PV) -19 190 

Čistá současná hodnota (NPV) -74 591 Čistá současná hodnota (NPV) -28 666 

Vnitřní výnosové procento (finanční) 
(IRR) #DIV/0! Vnitřní výnosové procento (finanční) 

(IRR) #DIV/0! 

Index rentability (NPV/I) -1,3 Index rentability (NPV/I) -0,5 

Doba návratnosti (v letech) nelze 
stanovit Doba návratnosti (v letech) nelze 

stanovit 

Provedená finanční analýza kalkuluje plán cash-flow v období 2009-2028 a uvažuje diskontní sazbu 

ve výši 5 % (vychází z investiční varianty).   

Výsledné hodnoty kriteriálních ukazatel ů jsou v obou variantách výpo čtu (bez zahrnutí dotace, 

se zahrnutím dotace) záporné , podmínky pro přijatelnost by tak z tohoto pohledu nebyly splněny. 

Je to však dané tím, že projekt není podnikatelského charakteru a negeneruje žádné příjmy. 

U projekt ů tohoto typu jde o standardní výsledky zhodnocení k riteriálních ukazatel ů (nejedná 

se o aktivity, které by generovaly p říjmy, jako nap ř. u běžných podnikatelských aktivit).  

Současná hodnota , stejně jako čistá sou časná hodnota  projektu jsou v obou variantách (bez i při 

zahrnutí dotace) nižší než 0. Investiční projekt je přijatelný, pokud je čistá současná hodnota větší 

nebo rovná nule (není tedy splněno vzhledem k zaměření projektu).  

Ukazatel vnit řní výnosové procento  není možné v tomto případě stanovit (v žádné z variant). 

Projekt je z tohoto pohledu přijatelný, pokud je IRR vyšší než diskontní sazba. V případě tohoto 

projektu tomu tak není. Splnění této podmínky však není možné od tohoto typu projektu, který 

negeneruje příjmy, očekávat. 

Index rentability  je ukazatel, který vyjadřuje podíl současné čisté hodnoty projektu na hotovostním 

roku nultého období. V případě řešeného projektu připadá (ve variantě s dotací) -0,5 Kč čistého 

diskontovaného přínosu projektu připadá na 1 investovanou Kč. Projekt je přijatelný v případě, 

že je hodnota tohoto ukazatele kladná. V případě sídliště Máj – jižní část není tato podmínka splněna. 

Doba návratnosti  vyjadřuje dobu, která je třeba k tomu, aby se kumulované předpokládané 

hotovostní toky projektu vyrovnaly počáteční investici. V případě tohoto projektu není možné dobu 

návratnosti stanovit (a to jak ve variantě, která zahrnuje dotaci, tak ve variantě bez zahrnutí dotace).  

Pokud by bylo možné kvantifikovat socioekonomické přínosy projektu, byly by výsledné hodnoty 

kriteriálních ukazatelů přijatelnější, jak bude popisováno v následující podkapitole.  
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Projekt má zajišt ěny dostate čné zdroje na p ředfinancování a spolufinancování a je dlouhodob ě 

udržitelný. Udržitelnost výstup ů projektu bude zajišt ěna z rozpo čtu Statutárního m ěsta České 

Bud ějovice. 

Shrnutí: Cílem projektu tedy není maximalizace zisku, jelikož je projekt realizován ve veřejném zájmu. 

Výsledky finanční analýzy tak vykazují záporné hodnoty. K určení přínosů projektu je proto třeba 

provést posouzení dopadů projektu pomocí CBA analýzy.  

1111..22   OOHHOODDNNOOCCEENNÍÍ   SSOOCCIIOOEEKK OONNOOMMIICCKK ÝÝCCHH  EEFFEEKK TTŮŮ   
AA   VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ   PPRROOJJ EEKK TTUU  PPOOMMOOCCÍÍ   KK RRIITTEERRII ÁÁ LL NNÍÍCCHH  
UUKK AA ZZ AA TTEELLŮŮ   EEKK OONNOOMMIICCKK ÉÉ  AA NNAA LL ÝÝZZYY  

Jak bylo naznačeno výše, pokud bychom do výpočtů ukazatelů ekonomické analýzy započítávali 

i socioekonomické přínosy, které jsou s realizací projektu spojeny, výsledné hodnoty ukazatelů 

by celkové hodnocení pozitivně ovlivnily. V ekonomické analýze v této podkapitole vychází výpočty 

ukazatelů z ekonomických toků v projektu (uvažováno období 2009-2028). Před provedením 

samotných výpočtů (kvantifikace socioekonomických přínosů) byly definovány dva základní přínosy 

projektu: 1) zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti, 2) zlepšení veřejné zeleně. 

I. Zlepšení stavu infrastruktury ob čanské vybavenosti  

A) Vstupní p ředpoklady - h řišt ě: 

� Budou vytvořena dvě kompletně nová  dětská hřiště a budou regenerovány a upravovány další čtyři 

stávající hřiště 

� Vznik a regenerace hřišť představují 100% míru zlepšení oproti stavu p řed realizací projektu . 

� Hřiště bude průběžně využívat v průměru minimálně 633 dětí (převážná většina z nich jsou děti 

bydlící v jižní části sídliště Máj, dále sem jsou zařazeny i děti, které sídliště navštíví, je předpoklad, 

že ne všechny děti z dotčené lokality budou hřiště využívat, což bude kompenzováno přítomností 

dětí, které v jižní části Máje nebydlí). 

� Pro stanovení jednotkové ceny tohoto přínosu je použita metoda „ochoty platit“, tzn. jde o určení 

částky, kterou by uživatelé hřišť (děti, resp. jejich rodiče) byli ochotni platit v průměru za vytvoření 

nových dětských a regeneraci stávajících hřišť. Tato cena byla stanovena ve výši 100 Kč na dítě 

na kalendářní rok. 

Výpočet přínosu = celkový počet uživatelů hřišť x míra zlepšení x jednotková cena 

Přínos za jeden kalendá řní rok (h řišt ě) = 63,3 tis. K č 

B) Vstupní p ředpoklady – komunikace pro p ěší 

� Bude upraven, resp. vybudován cca 1 ha komunikací pro pěší (cca 1/3 celkové plochy komunikací 

pro pěší v předmětném území) 

� Vznik a regenerace hřišť spolu s vybudováním a stavebními úpravami u komunikací pro pěší 

představují 33% míru zlepšení oproti stavu p řed realizací projektu . 

� Vyčíslení počtu průchozích za rok vychází: 

o z počtu obyvatel lokality 4,5 tis. obyvatel, kteří projdou regenerovanou lokalitou 

v průměru 2,3krát za den),  

o z počtu ostatních návštěvníků (cca 30 tis. průchodů návštěvníků ročně, jde 

o návštěvy, zásobování apod.) 

Výpočet přínosu = celkový počet uživatelů komunikací pro pěší (za rok) x míra zlepšení  
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Přínos za jeden kalendá řní rok (komunikace pro p ěší) = 1 257 tis. K č 

II. Zlepšení ve řejné zelen ě  

Vstupní předpoklady: 

� Komplexní regenerací sídliště dojde k 90% zlepšení stavu veřejné zeleně a ostatních veřejných 

prostranství (resp. komunikací pro pěší) – jde o míru zlepšení oproti původnímu stavu před 

realizací projektu). 

� Zlepšení veřejné zeleně a ostatních veřejných prostranství má vliv na řadu cílových skupin, resp. 

průchozích osob.  

� Vyčíslení počtu průchozích za rok vychází: 

o z počtu obyvatel lokality 4,5 tis. obyvatel, kteří projdou regenerovanou lokalitou v průměru 

2,3krát za den),  

o z počtu ostatních návštěvníků (cca 30 tis. průchodů návštěvníků ročně, jde o návštěvy, 

zásobování apod.) 

Výpočet přínosu = celkový počet průchozích x míra zlepšení 

Přínos za jeden kalendá řní rok = 3 427 tis. K č  

Na základě kvantifikace těchto přínosů byla provedena ekonomická analýza pomocí kriteriálních 

ukazatelů, která přinesla tyto výsledky (ukazatele finan ční rentability projektu za sledované 

období, vypo čteno z ekonomických tok ů projektu ) 

Diskontní sazba 5 % 
Současná hodnota 30 080 
Čistá současná hodnota 9 939 
Vnitřní výnosové procento (finanční) 11,74 % 
Index rentability 0,173 
Doba návratnosti (v letech) 7 

Výsledné hodnoty kriteriálních ukazatel ů vykazují kladné hodnoty, v tomto p řípadě by byl 

projekt jednozna čně přijatelný.  Investiční projekt je přijatelný, pokud je čistá současná hodnota větší 

nebo rovna nule, což by bylo splněno. Vnitřní výnosové procento by bylo vyšší než diskontní sazba 

a tedy i z tohoto pohledu by byl projekt přijatelný. Hodnota indexu rentability je kladná, což též 

znamená přijatelnost projektu. Návratnost investice by byla v horizontu 7 let. 

Pro zhodnocení přínosů projektu jsou dále analyzováni beneficienti tohoto projektu. Struktura 

beneficientů navazuje na cílové skupiny projektu. Beneficienty  z řad cílových skupin jsou: 

� uživatelé komunikací a parkovacích ploch 

� obyvatelé lokality 

� děti bydlící v lokalitě 

� noví potenciální obyvatelé sídliště 

� zdravotně postižení 

Zároveň mezi beneficienty patří: 

� stavební firma pověřená realizací regenerace a ostatní firmy podílející se na zakázkách v rámci 

projektu (podnikatelské subjekty) 

� statutární město České Budějovice 

� Jihočeský kraj  

� Stát Česká republika  
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Struktura beneficient ů s přehledem pozitivních a negativních efekt ů: 

Beneficient Pozitivní efekt Negativní efekt 

� uživatelé komunikací 

� uživatelé 

parkovacích ploch 

� obyvatelé lokality 

� děti bydlící v lokalitě 

� noví potenciální 

obyvatelé sídliště 

� zdravotně postižení 

� zkvalitnění občanské vybavenosti 

(infrastrukturní zázemí – hřiště, 

sportoviště) 

� zlepšení stavu veřejných prostranství 

(komunikace) a veřejné zeleně 

� zvýšení spokojenosti s kvalitou 

občanské vybavenosti a stavem 

veřejných prostranství (a tudíž 

i zvýšení spokojenosti s kvalitou 

života na sídlišti Máj – především 

v jeho jižní části, resp. ve městě 

České Budějovice), 

�  posílení identity a sounáležitosti 

obyvatel s místem jejich bydliště 

� zatraktivnění města z pohledu 

nových potenciálních obyvatel 

sídliště (resp. všech případných 

návštěvníků) 

� podpoření dobrého dojmu z města 

� dočasná zvýšená hlučnost 

a prašnost během provádění 

stavebních úprav 

� v provozní fázi negativní efekty 

nejsou 

Podnikatelské subjekty 

(participující na 

zakázkách v rámci 

realizace projektu) 

� jednorázový zisk z realizovaných 

zakázek, zároveň vznik reference 

Nejsou 

Město České Budějovice � posílení města České Budějovice 

jako rozvojového centra 

� vytvoření podmínek pro rozvoj 

sídelních funkcí města 

� zlepšení stavu občanské vybavenosti 

� regenerace dožívajícího sídliště 

� zhodnocení sídliště z estetického 

a funkčního hlediska 

Nejsou 

Jihočeský kraj, 

ČR 

� projekt přispívá k rozvoji spádových 

center 

Nejsou 
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12 Harmonogram projektu  
Harmonogram realizace projektu zahrnuje tři fáze – předinvestiční, investiční a provozní. Z pohledu 

etapizace je projekt jednotetapový. K zahájení projektu došlo 27. 6. 2008 zadáním zakázky 

na zpracování projektové dokumentace k jižní části sídliště Máj (úsek 03 JIH). Poté byl projektový 

záměr podrobně připravován. Klíčovou aktivitou přípravné fáze byla tedy příprava projektové 

dokumentace. Následně byla též zpracována žádost o prostředky z ROP NUTS II Jihozápad, která 

je podávána v rámci 4. (kontinuální) výzvy ROP NUTS II Jihozápad s uzávěrkou příjmu žádostí 

k 28. 6. 2013. Předpokládá se, že k podpisu smlouvy by došlo v závislosti na nejbližšího termínu 

jednání Výboru Regionální rady (nejbližší termín od data podání žádosti). Zahájení fyzické realizace 

projektu je plánováno na 15. 6. 2010, a to na základě zrealizovaného výběru dodavatele stavby. 

S ukončením fyzické realizace projektu se počítá k 15. 1. 2011. K ukončení celého projektu dojde 

k 11. 2. 2011. 

Harmonogram p ředinvesti ční a investi ční fáze projektu: 

Aktivita Celkové náklady 
aktivity (v č. DPH) Termíny 

PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE: 27.6.2008 - 14.6.2010 

VŘ na zhotovitele projektové dokumentace  0,00 27.6.2008 - 8.9.2008 

Zpracování projektové dokumentace stavby 2 255 050,00 9.9.2008 - 15.2.2010 

VŘ na zpracovatele žádosti o podporu z ROP JZ 0,00 6.4.2009 - 1.7.2009 

Zpracování žádosti o podporu z ROP JZ 532 800,00 1.1.2010-26.2.2010 

VŘ na zhotovitele VŘ na dodavatele stavebních 
prací (vč. zajištění publicity) 

0,00 15.2.2010 - 28.2.2010 

VŘ na dodavatele stavebních prací 
(prostřednictvím administrátora VŘ) 

200 000,00 1.3.2010 - 14.6.2010 

VŘ na koordinátora BOZP a technický dozor 
investora 

0,00 1.3.2010 - 31.3.2010 

VŘ na zajištění řízení projektu 0,00 22.4.2010 - 15.5.2010 

VŘ na provedení účetního auditu 0 1.6.2010 - 7.6.2010 

celkem - p ředinvesti ční fáze 2 987 850,00    

INVESTIČNÍ FÁZE: 15.6.2010 - 11.2.2011 (datum ukon čení projektu);  
datum ukon čení fyzické realizace - 15.1.2010 

Stavební práce 52 355 405,00 15.6.2010 - 31.12.2010 

Autorský dozor 81 000,00 15.6.2010 - 31.12.2010 

Koordinátor BOZP + technický dozor investora 1 560 000,00 15.6.2010 - 31.12.2010 

Řízení projektu (ROP) 500 000,00 15.6.2010 - 11.2.2011 

Zajištění publicity 60 000,00 

15.6.2010 - 5 let do 
ukončení fyzické 

realizace projektu (doba 
udržitelnosti) 

Účetní audit 60 000,00 1.1.2011-15.1.2011 

celkem - investi ční fáze 54 616 405,00  15.6.2010-11.2.2011 
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13 Rizika projektu  
 

Riziko projektu Závažnost 
rizika Pravd ěpodobnost  Dopad Opatření k p ředcházení 

či eliminaci rizika 

Předinvesti ční etapa 

Nepřipravenost projektu k 
realizaci (povolení, 
dokumentace) 

významná nízká 

Nebyla by podána 
žádost o dotaci, 

projekt by nemohl být 
realizován 

Dlouhodobá příprava 
projektu projektovým 

týmem, jehož členové mají 
odpovídající kvalifikaci a 

zkušenosti.  
Projekt je připraven k 

podání. 

Nezajištění finančních 
prostředků na realizaci významná nízká 

Nebyla by podána 
žádost o dotaci, 
projekt by nebyl 

realizován 

Dlouhodobá příprava 
projektu projektovým 

týmem, jehož členové mají 
odpovídající kvalifikaci a 

zkušenosti.  
Finanční prostředky na 

předfinancování a 
spolufinancování projektu 

jsou zajištěny z 
kontokorentního účtu 

žadatele, tedy statutárního 
města České Budějovice. 

Projekt je připraven k 
podání. 

Investi ční etapa 

Provedení stavebních a 
sadových úprav ve špatné 
či zhoršené kvalitě 

nevýznamná střední 

Nedošlo by k 
naplnění původního 
projektového 
záměru, což by 
mohlo mít vliv na 
spokojenost 
realizátora a obyvatel 
žijících v lokalitě s 
výstupy projektu 

Výběr z kvalitních firem, 
dojednání kvalitních smluv 

Nedodržení plánovaného 
časového harmonogramu 
realizace dílčích aktivit, 
resp. celého projektu 

významná nízká 

Bylo by zažádáno o 
změny v 
harmonogramu 
realizace projektu, 
prodloužení 
stavebních úprav by 
mohlo vést k 
nespokojenosti 
obyvatel sídliště 

Pravidelná komunikace 
uvnitř projektového týmu, 
komunikace se zástupci 
poskytovatele, pravidelné 
kontroly v místě realizace 
projektu 

Riziko nedodržení 
dotačního programu významná nízká 

Hrozily by sankce, 
případně vrácení 
dotace 

Kvalita práce členů 
projektového týmu, 
pravidelná komunikace 
uvnitř projektového týmu, 
komunikace se zástupci 
poskytovatele dotace 

Riziko zvýšení nákladů 
realizace stavby významná střední 

Zvýšila by se finanční 
spoluúčast žadatele, 
bylo by podáno 
oznámení o změně 
projektu. 

Dojednání kvalitní smlouvy 
s vybranými dodavateli, 
provádění technického 
dozoru investora a 
stavebního dozoru, 
pravidelné kontroly na 
místě realizace, pravidelná 
komunikace s dodavateli 
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Provozní etapa 

Nenaplnění indikátorů dle 
ROP 

významná nízká 
Hrozily by sankce, 
případně vrácení 
dotace 

Průběžné kontroly aktivit 
provozní fáze projektu, 
kvalita práce členů 
projektového týmu, 
pravidelná komunikace 
uvnitř projektového týmu, 
komunikace se zástupci 
poskytovatele dotace 

 

Projekt je svou podstatou možné za řadit do kategorie „málo rizikových projekt ů“.  Projekt 

je připraven k realizaci, byly podrobně naplánovány jeho aktivity, harmonogram, rozpočet atd., 

ustanoven profesionální projektový tým a vyčleněny potřebné finanční prostředky z vlastních zdrojů 

města, resp. z kontokorentního úvěru žadatele. 

Podobně jako u jiných obdobných projektů je však možné, že investiční etapa může určitá rizika, 

především pak při provádění stavebních prací, přinášet. Tato rizika jsou spojena především 

se samotným prováděním stavební části projektu. Realizátor si je vědom toho, jakým způsobem 

je třeba případná rizika spojená s projektem eliminovat (viz přehled výše). Eliminaci rizik garantuje 

kvalitní práce projektového týmu. 

 

Byly spln ěny všechny požadavky pro podání projektové žádosti do ROP NUTS II Jihozápad. 
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14  Podrobné záv ěrečné hodnocení  
Toto finanční a ekonomické hodnocení projektu se zaměřovalo na detailní zhodnocení předkládaného 

projektového záměru s názvem Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část. Realizátorem 

předkládaného projektu, resp. žadatelem o poskytnutí dotace je statutární město České Budějovice.  

Hlavním cílem projektu je provést komplexní regeneraci jedné z největších obytných lokalit města 

České Budějovice – sídliště Máj, resp. jeho jižní část. Realizací projektu dojde ke zhodnocení sídliště 

z estetického a funkčního hlediska. Projektem se zlepší jak stav veřejných prostranství, tak stav 

objektů občanské vybavenosti. Realizace projektu je tak klíčová pro zvýšení kvality bydlení a života 

na sídlišti 

Projekt je koncipován jako jednoetapový a byl zahájen v červnu 2008. Jeho ukončení je plánováno 

na únor 2011. Fyzická realizace první etapy bude započata v červnu 2010 a ukončení fyzické 

realizace proběhne k 15. 1. 2011.  

Projekt je jednoznačně v souladu s programovým dokumentem ROP NUTS II Jihozápad, 

s Programem rozvoje Jihočeského krajem, se Strategickým plánem města České Budějovice i s IPRM 

Levý břeh Vltavy. Jako jeho velkou přednost je možné spatřovat dlouhodobý přínos pro řadu cílových 

skupin.  

Analýza rizik klasifikuje projekt jako projekt s nízkou rizikovostí. Projekt je dlouhodobě připravován 

kvalifikovaným projektovým týmem. Žadatel má na jedné straně zkušenosti s realizací projektů 

podpořených z dotačních zdrojů, a na druhé straně má díky aktivitám v předrealizační fázi představu 

o potřebách obyvatel žijících v dotčené lokalitě a také o potřebách, které vycházejí z technického 

zhodnocení sídliště Máj, resp. z jeho jižní části.  

Projekt negeneruje žádné příjmy (náklady na provoz a údržbu sídliště v provozní fázi budou zajištěny 

z rozpočtu města). Ztrátovost projektu je kompenzována značným přínosem pro cílové skupiny 

a především pozitivním vlivem na další územní rozvoj celého Českobudějovicka i celého Jihočeského 

kraje.  

K projektu byla získána všechna potřebná stanoviska, dokumentace a povolení pro úspěšnou realizaci 

projektu dle připraveného časového harmonogramu a rozpočtu. Předfinancování a spolufinancování 

projektu zajišťuje žadatel z vlastních zdrojů (z kontokorentního úvěru města). Projekt je připraven 

k okamžité realizaci.  

Celkov ě lze projekt hodnotit jako proveditelný s řadou p řínosů pro cílové skupiny, statutární 

město České Bud ějovice a potažmo i celý Jiho český kraj. Vzhledem k jeho souladu s cíli 

oblasti podpory 2.1, resp. 2.2 ROP NUTS II Jihozápa d jej lze zcela ur čitě doporu čit k realizaci 

a podpo ře.  

 


