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1 Program pro dostupnost a mobilitu (A)
Záměr A.1 Zajistit kvalitní, bezpečné a kapacitní dopravní napojení města
Specifické cíle:
•
•

Zrychlit a zvýšit kapacitu vnější dopravní dostupnost města, především ve směrech sítě
TEN-T
Snížit počet vozidel vjíždějících do centrálních částí města

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•

Rychlost dostupnosti vnějších cílů prostřednictvím silniční a železniční (zejména ve
směrech sítě TEN-T) a letecké dopravy z města – zvýšení
Počet automobilů (zejména vozidel tranzitní dopravy) vjíždějících do centrálních částí
města – snížení

Opatření a aktivity:
A.1.1 Podporovat urychlení procesu napojení města na transevropské, národní a
regionální dopravní sítě
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.1.1 (N), A.2.1 (N), A.1.3 (N), A.2.2 (P,N), B.6.2 (P)

1. Zrychlit správní řízení (vyčlenit ve struktuře Magistrátu města, především v rámci stavebního
úřadu, pracovníky, kteří se budou věnovat přípravě uvedených projektů)
Termín
1Q 2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
Tajemník magistrátu města
realizaci
- Stavební úřad
- Obce zapojené do Memoranda obcí dotčených výstavbou dálnice D3
Partneři
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Správa železniční dopravní cesty,s.o.
- Ředitelství vodních cest ČR
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- Neručeno
zdroje mimo
rozpočet města
2. Ve spolupráci s okolními obcemi podporovat urychlení výstavby dálnice D3 (postupovat
v souladu s podepsaným společným memorandem z 15.10.2007 a aktivně působit ve Sdružení pro
výstavbu dálnice D3 a rychlostní komunikace R4)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Rada města
realizaci
- Obce zapojené do Memoranda obcí dotčených výstavbou dálnice D3
- Jihočeský kraj
Partneři
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Sdružení pro výstavbu D3/R3 a R4
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Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

10-50 tis. ročně
-

Neurčeno

3. Podporovat rozvoj kombinované dopravy - v návaznosti na výstupy krajského projektu prověřit
možnost využití uvažovaného veřejného logistického centra České Budějovice (Nemanice) pro
potřeby city-logistiky
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Rada města
realizaci
- Obce zapojené do Memoranda obcí dotčených výstavbou dálnice D3
- Jihočeský kraj
Partneři
- Správa železniční dopravní cesty, s.o.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Sdružení pro výstavbu D3/R3 a R4
Předpokládané
Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- PPP
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
rozpočet města
4. Dokončit zpracování dokumentace k alternativní studii vedení dálnice D3 v blízkosti města
Termín
2008
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- Zpracovatelé studí, průzkumů a posouzení
Partneři
- Obce zapojené do Memoranda obcí dotčených výstavbou dálnice D3
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
Předpokládané
0,5 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- Neurčeno
zdroje mimo
rozpočet města
5. Dostupnými kroky podporovat urychlení vybudování severní tangenty
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Primátor, Rada města
realizaci
- Jihočeský kraj
Partneři
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Obce Úsilné, Borek, Hrdějovice
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Doprava
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
rozpočet města
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6. Ve spolupráci s Jihočeským krajem a dotčenými obcemi podpořit včasné dokončení výstavby
IV. TŽK a ve vazbě na tento projekt podpořit i realizaci komplexních úprav okolí vlakového nádraží
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Primátor, Rada města
realizaci
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. (investor IV.TŽK)
- Jihočeský kraj
Partneři
- České Dráhy
- Obce dotčené výstavbou IV. TŽK
- Podnikatelské subjekty zajišťující projekt „Živé nádraží České Budějovice“
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Doprava - Specifický cíl 1 – Zlepšení železniční dopravy na
zdroje mimo
síti TEN-T
rozpočet města

A.1.2 Připravit navazující projekty související s realizací dálnice D3
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.1.1. (P), B.2.6 (P, N), A.4.1 (P, N)

1. Zpracovat vyhledávací studii pro umístění záchytných parkovišť pro osobní dopravu a
terminálů pro nákladní dopravu v souvislosti s realizací dálnice D3 a souvisejících staveb (ve
vazbě na navrhované zpracování komplexního generelu pro parkování na území města – viz aktivita
A.4.1)
Termín
2009-2010
Zodpovědnost za
Nový útvar MM pro rozvoj dopravy
realizaci
- OUPA
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
Partneři
- Jihočeský kraj
- Dopravní podnik města České Budějovice (DPmCB)
Předpokládané
- 1 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
rozpočet města
2. Spolupracovat s okolními obcemi při prosazování realizace staveb navazujících na realizaci
dálnice D3 (zejména dálniční přivaděče, průtahy obcemi, bezpečnostní opatření ad.)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Rada města
realizaci
- OUPA, nový útvar MM pro rozvoj dopravy
Partneři
- Obce dotčené výstavbou dálnice D3
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
Předpokládané
- 3 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.5 Rozvoj místních komunikací
rozpočet města
- ROP NUTS II JZ – 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
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A.1.3 Podílet se ve spolupráci s Jihočeským krajem na rozvoji letiště České Budějovice
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro řešení otázek rozvoje letecké dopravy

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.1.1 (P)

1. Spolupracovat s Jihočeským krajem na přípravě jednotlivých investičních akcí v rámci
celkového rozvoje letiště v souladu s Memorandem o spolupráci při rozvoji a provozu letiště
České Budějovice
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Rada města
realizaci
- Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
- Jihočeský kraj
Partneři
- OUPA
- nový útvar MM pro rozvoj dopravy
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.4 Rozvoj regionálních letišť
zdroje mimo
- Akční plán rozvoje kraje
rozpočet města
2. Připravovat žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU ve spolupráci s Jihočeským krajem a
Jihočeským letištěm České Budějovice a.s.
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za - Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
realizaci
- ORCR
Partneři
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.4 Rozvoj regionálních letišť
rozpočet města
3. Ve spolupráci s Jihočeským krajem podporovat realizaci dopravního napojení letiště (jižní
tangenta)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Rada města
realizaci
- OUPA
- Nový útvar MM pro rozvoj dopravy
Partneři
- Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
- Jihočeský kraj
- Dotčené obce (Vidov, Roudné, Staré Hodějovice ad.)
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
- ROP NUTS II JZ – 1.4 Rozvoj regionálních letišť
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.5 Rozvoj místních komunikací
rozpočet města
- Operační program Doprava - Specifický cíl 4 – Zlepšení dopravy na silnicích I.
třídy mimo TEN-T
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Záměr A.2 Zlepšit vnitřní propojení a organizaci dopravy ve městě
Specifické cíle:
•

Zlepšit propustnost/průjezdnost města pro všechny druhy dopravy

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•

Rychlost průjezdu vybraných úseků ve městě pro všechny druhy dopravy – zvýšení

Opatření a aktivity:
A.2.1 Podpořit realizaci staveb dle aktualizovaného APRSS
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu a investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.1.1 (P), A.2.2 (P, N)

1. Zpracovat aktualizaci (hodnotovou analýzu) APRSS - definovat postup realizace dílčích aktivit a
aktivně jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a Jihočeským krajem o realizaci dílčích staveb dle
APRSS
Termín
2009, dále průběžně dle harmonogramu APRSS
Zodpovědnost za
Nový útvar MM pro rozvoj dopravy
realizaci
- Zpracovatel aktualizace
- OUPA, ORCR
Partneři
- Jihočeský kraj
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Dotčené obce
Předpokládané
- 1 mil. Kč
finanční náklady
- ROP NUTS II JZ – 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- Operační program doprava - Specifický cíl 4 – Zlepšení dopravy na silnicích I.
rozpočet města
třídy mimo TEN-T
2. Zpracovat vyhodnocení současných návrhů územního plánu z hlediska překonání
urbanistických bariér (řek a železnice) a následně se zasadit o prosazení vybraných staveb
Termín
2009, dále průběžně dle harmonogramu koncepce
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- Nový útvar MM pro rozvoj dopravy
- Správa železniční dopravní cesty, s.o.
- Ředitelství vodních cest ČR
Partneři
- Jihočeský kraj
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Povodí Vltavy s.p.
Předpokládané
- 0,8 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.5 Rozvoj místních komunikací
rozpočet města
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
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3. Připravit a podporovat realizaci staveb zanádražní komunikace (přeložky II/156 a II/157),
propojení ulic Strakonická a Milady Horákové (přeložka silnice III/ 14539), propojení okruhů
(přeložka I/34) a obchvatu na Litvínovice
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- ORCR
- Jihočeský kraj
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
Partneři
- Okolní dotčené obce
- Vlastníci pozemků
- Sdružení firem Areál Čtyři Dvory
Předpokládané
- 2 mld. Kč (z toho cca 1,8 mld. Zanádražní komunikace, cca 0,2 mld. propojení
finanční náklady
M. Horákové – Strakonická a cca 0,04 mld. kanalizace propojení okruhů
Možné finanční
- Operační program doprava - Specifický cíl 4 – Zlepšení dopravy na silnicích I.
zdroje mimo
třídy mimo TEN-T
rozpočet města
- ROP NUTS II JZ – 1.1 Modernizace regionální silniční sítě

A.2.2 Zlepšit řízení dopravy města
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu a investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)
A.5.1 (P, N), A.5.3 (P, N)

A.1.1 (P, N), A.2.1 (P, N), A.3.1 – A.3.3 (N), A.4.1 (P, N),

1. Zpracovat komplexní integrovaný plán organizace dopravy ve městě s ohledem na opatření ke
zvýšení propustnosti hlavních tahů, nejdůležitějších křižovatek atd., úpravy dopravního značení při
využití moderních prvků dopravní telematiky s ohledem na preferenci MHD a bezpečnost chodců a
cyklistů (včetně problematiky dopravy v historickém jádru a nutnosti realizace protihlukových
opatření), na který naváží další dílčí generely a koncepce (MHD, cyklistická doprava, pěší, doprava
v centru města)
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
Nový útvar MM pro rozvoj dopravy
realizaci
- OUPA, IO, SVS
- Jihočeský kraj
Partneři
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- DPmCB a ostatní dopravci
Předpokládané
- 2 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města

2. Realizovat postupně dle nastaveného harmonogramu
z uvedeného integrovaného plánu
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- Jihočeský kraj
- SVS, Nový útvar MM pro rozvoj dopravy
Partneři
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- DPmCB a ostatní dopravci
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Předpokládané
finanční náklady

-

Neurčeno

Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
ROP NUTS II JZ – 1.5 Rozvoj místních komunikací
ROP NUTS II JZ – 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center

3. Zřídit odborné pracoviště (útvar) ve struktuře MM pro plánování, koordinaci, organizování, řízení
a realizaci opatření ke zlepšení dopravní situace ve městě
Termín
1Q 2008
Zodpovědnost za
Tajemník magistrátu města
realizaci
Partneři
- Neurčeno
Předpokládané
- Cca 3 mil. ročně (při předpokládaném obsazení útvaru 2 pracovníky)
finanční náklady
Možné finanční
- OP LZZ – Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti
zdroje mimo
státní správy
rozpočet města
4. Zřídit ve městě dopravní dispečink ve vazbě na vznikající dopravní ústřednu
Termín
2009
Zodpovědnost za
Nový útvar MM pro rozvoj dopravy
realizaci
- SVS
- Městská policie
- Správce světelné signalizace
Partneři
- Správce parkovacího systému
- Veřejní dopravci
- Složky IZS
Předpokládané
- 3 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města

Záměr A.3 Preferovat veřejnou dopravu
Specifické cíle:
•
•
•
•
•

Zvýšit rychlost MHD
Zvýšit komfort cestování
Zvýšit informovanost uživatelů MHD
Snížit provozní náklady MHD
Snížit množství emisí pocházejících z provozu MHD

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•

Průměrná rychlost vozů MHD – zvýšení
Počet elektronických informačních systémů (určených pro informování cestujících o
odjezdech a příjezdech vozů) uplatněných v MHD ad. – zvýšení
Výše provozních nákladů na provoz vozů MHD (palivo, energie) – snížení
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•

Množství emisí pocházejících z provozu MHD – snížení

Opatření a aktivity:
A.3.1 Realizovat opatření k preferenci veřejné dopravy na území města
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.3.2 (N), A.2.2 (P), A.3.3 (P, N)

1. Připravit soubor dopravně inženýrských opatření pro řešení preference MHD na území města
(ve vazbě na komplexní integrovaný plán organizace dopravy a na již existující dílčí projekty)
Termín
2009-2010
Zodpovědnost za
DPmCB
realizaci
- OUPA, SVS
Partneři
- Nový útvar MM pro rozvoj dopravy
- Správce světelné signalizace
Předpokládané
- cca 2 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
2. Realizovat dílčí projekty preference MHD dle uvedeného materiálu s přednostním řešením
nejkrizovějších míst a nejfrekventovanějších linek
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- DPmCB
Partneři
- Správce světelné signalizace
- SVS
Předpokládané
- cca 10 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města

A.3.2 Rozvíjet ekologicky šetrnější a bezbariérovou MHD a posílit její elektronizaci
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.2.2 (P), B.6.1 (P, N)

1. Realizovat pilotní projekt převodu linky č. 1 na trolejbusový provoz, jednat v této souvislosti
s městem Rudolfov a dalšími dotčenými obcemi ve spádové oblasti linky
Termín
Dle harmonogramu a finančních alokací dotačních programů
Zodpovědnost za
DPmCB
realizaci
- ORCR
Partneři
- Dotčené obce
- Jihočeský kraj
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Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

250 mil. Kč

-

ROP NUTS II JZ – 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy
ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center

2. Zvýšit ekologizaci a bezbariérovost provozu MHD (v první fázi realizovat nákup 5 ekologicky
šetrných a bezbariérových vozidel dle plánů DPmCB s využitím zdrojů SF EU, v dalších fázích
postupovat dle potřeby a hodnocení ekonomických aspektů provozu)
Termín
Dle harmonogramu a finančních alokací dotačních programů
Zodpovědnost za
DPmCB
realizaci
- ORCR
Partneři
- Dotčené obce
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- 240 mil. Kč, dále dle obsahu navazujících projektů
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
3. Vytvořit komplexní elektronický systém pro provoz MHD orientovaný na zlepšení informovanosti
cestujících a začlenit tento systém plně do projektu Metropolitní karty a do systémů jiných přepravců
(budoucí návaznost na IDS) a v budoucnu vzniklého dopravního dispečinku
Termín
2008-2010
Zodpovědnost za
DPmCB
realizaci
- OICT (pro část projektu týkající se vytvoření elektronické karty)
Partneři
- ORCR
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- 77 mil. Kč (včetně nákladů na zřízení CB card)
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města

A.3.3 Hledat nové možnosti pro rozvoj městské a příměstské dopravy a zapojit MHD do
IDS Jihočeského kraje
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.2.2 (P), A.3.1 (P, N)

1. Zpracovat ve spolupráci s Dopravním podnikem města a dalšími subjekty koncept systému
vnitřní a příměstské MHD s přestupními uzly na veřejnou dopravu zajišťovanou jinými přepravci
(jako podklad pro jednání s Jihočeským krajem ve věci napojení města do IDS)
Termín
2009-2010
Zodpovědnost za
- Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy
realizaci
- DPmCB
Partneři
- OUPA
- České dráhy
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Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

ČSAD Jihotrans
Ostatní veřejní dopravci
Okolní dotčené obce
Jihočeský kraj

-

1 mil. Kč

-

ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

2. Realizovat dílčí projekty vyplývající z uvedeného materiálu s cílem obsluhy okrajových částí
města menšími a ekologičtějšími vozy a s cílem většího zapojení ostatních druhů veřejné dopravy do
systému
Termín
Průběžně dle harmonogramu uvedené koncepce
Zodpovědnost za
DPmCB
realizaci
- IO,OUPA, ORCR
- Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy
Partneři
- Okolní obce
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy
rozpočet města
3. Komunikovat se subjekty zapojenými do přípravy a realizace IDS
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy
realizaci
- OUPA Jihočeský kraj
- DPmCB
Partneři
- České dráhy
- ČSAD Jihotrans
- Ostatní veřejní dopravci
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
rozpočet města

Záměr A.4 Řešit problematiku parkování ve všech částech města
Specifické cíle:
•

Zvýšit počet parkovacích míst na nejkritičtějších místech ve městě (zejména panelových
sídlištích)

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•

Počet nových či rekonstruovaných parkovacích míst - zvýšení
Zavedení systému „park and ride“ - realizace
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Opatření a aktivity:
A.4.1 Zpracovat komplexní generel parkování ve městě (včetně systémů „park and ride“)
a realizovat z něj plynoucí projekty
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.2.2 (P, N), A.1.2 (N), B.1.1 (N)

1. Realizovat detailní průzkum potřeb jednotlivých částí města z hlediska potřeby parkovacích
kapacit a stanovit priority řešení
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy
realizaci
- OUPA, SVS, IO
Partneři
- Správci komunikací a sítí
Předpokládané
- cca 1 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
2. Řešit prioritně postupnými kroky problém parkování na sídlišti Máj (zejména nová parkovací
místa)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- ORCR, SVS
Partneři
- Správci komunikací a sítí
Předpokládané
- 10 mil. Kč (200 mil. jako celková investice)
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
3. Postupně realizovat dílčí kroky pro optimalizaci počtu parkovacích míst na území města
(projekty budování podzemních i povrchových parkovacích domů a ploch)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy, OUPA
Partneři
- SVS
- Správci komunikací a sítí
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
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4. Prověřit možnosti
centrum)
Termín
Zodpovědnost za
realizaci
Partneři
Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

zřízení systému pro zpoplatnění vjezdu do některých částí města (např.
2009 a dále průběžně
SVS
FO, OUPA
Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy
Správci komunikací
Neurčeno
ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

Záměr A.5 Zlepšovat podmínky pro cyklistickou dopravu a pěší
Specifické cíle:
•
•
•

Zvýšit délku samostatně vedených tras pro cyklisty ve městě
Zvýšit podíl cyklistické dopravy na dělbě dopravní práce
Eliminovat krizová místa křížení pěší a ostatních forem dopravy

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•
•

Délka cyklostezek v katastru města – zvýšení
Podíl cyklistické dopravy na celkové dělbě dopravní práce na území města – zvýšení
Počet nehod na místech křížení pěší s ostatními druhy dopravy – snížení
Hluk a prašnost pocházející z individuální automobilové dopravy – snížení

Opatření a aktivity:
A.5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.2.2 (P,N), A.5.2 (N), C.2.2 (N), D.1.1 (N)

1. Zpracovat prioritizaci úseků potřebných pro dokončení základního skeletu sítě cyklostezek ve
městě s důrazem na bezpečnost, vybavenost a plynulost vedení stezek, potřeby překonání
urbanistických bariér a propojení jednotlivých částí města
Termín
2008-2010
Zodpovědnost za
Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy
realizaci
- OUPA
Partneři
- ORCR, IO, SVS
- Okolní dotčené obce
Předpokládané
- 0,5 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
zdroje mimo
- Akční plán rozvoje kraje
rozpočet města
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2. Postupně realizovat jednotlivé projekty dle generelu cyklistické dopravy (propojení částí města
- zejména s ohledem na potřebu na propojení sídlišť a centrálních částí města, napojení cyklostezek
na okolní obce – dojížďka do zaměstnání a škol, budoucí napojení na velké cykloturistické projekty –
Vltavská cyklostezka a cyklostezka kolem Malše)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- SVS
- Nadace Jihočeské cyklostezky
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
Partneři
- Okolní dotčené obce
- Správci komunikací a sítí
- Klub českých turistů
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města

A.5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.5.1 (P), C.2.1 (N), C.2.2 (N)

1. Zvyšovat kvalitu důležitých cyklotras a cyklostezek, zejména v historickém jádru a na nejvíce
kolizních místech, vybavit je lepším značením vč. křižovatek
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
SVS
realizaci
- IO
- Nadace Jihočeské cyklostezky
Partneři
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
- Klub českých turistů
Předpokládané
- cca 5 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
zdroje mimo
- Akční plán rozvoje kraje
rozpočet města

A.5.3 Odstranit či minimalizovat nejvíce kolizní místa pěších tras
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro dopravu

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.2.2 (P, N), A.5.2 (N)

1. Inventarizovat místa možných konfliktů pěší a jiných druhů dopravy a zpracovat a následně i
realizovat dílčí řešení pro jejich odstranění
Termín
2008-2009, dále průběžně
Zodpovědnost za
Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy
realizaci
Partneři
- OUPA Správci komunikací a sítí
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Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

SVS, IO

-

0,5 mil. Kč (zpracování inventarizace), náklady realizační části neurčeny

-

ROP NUTS II JZ – 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

2 Program pro kvalitu života (B)
Záměr B.1 Nabídnout kvalitní podmínky pro bydlení všech obyvatel
Specifické cíle:
•
•
•
•

Zlepšit prostředí panelových sídlišť (veřejné plochy, zeleň, služby)
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

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•
•
•

Rozsah revitalizovaných ploch na panelových sídlištích – zvýšení
Rozsah připravených nebo zainvestovaných ploch vyčleněných územním plánem pro
bydlení – zvýšení
Počet IPRM připravených k realizaci – zpracování
Počet dílčích projektů a partnerů zapojených do realizace IPRM – zvýšení
Plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a rekreaci v levobřežní části města v novém
městském subcentru – vybudování

Opatření a aktivity:
B.1.1 Revitalizovat českobudějovická sídliště s důrazem na sídliště Máj
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)
(N), B.5.2 (N)

A.2.1 (P), A.3.1 – A.3.3 (N,P), A.4.1 (N), B.2.2 (N), B.5.2

1. Dokončit projekty revitalizace sídlišť Máj a Vltava – Jih (stavební práce a úpravy prostranství dle
zpracovaných projektů, včetně případné aktualizace podkladů)
Termín
2008 – 2013
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- ORCR,OUPA
- Majitelé nemovitostí
Partneři
- Externí dodavatelé (stavební práce a dodávky, popř. projekční příprava)
- Správci komunikací a sítí (včetně SVS)
Předpokládané
- Cca 200 mil. Kč (z toho 158 mil. Kč sídliště Máj)
finanční náklady
Možné finanční
- Integrovaný operační program - Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v
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zdroje mimo
rozpočet města

-

problémových sídlištích
ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR

2. Připravit projekty revitalizace sídlišť Vltava – Sever, Šumava a Pražské předměstí (ankety mezi
obyvateli, veřejná projednání, stavebně-technické, ekonomické a funkční posouzení, příprava
projektové dokumentace, případné úpravy ÚPD, apod.)
Termín
2008 – 2010
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- IO, ORCR
Partneři
- Externí dodavatelé (studie, dokumentace, posudky)
- Správci komunikací a sítí
Předpokládané
- Do 10 mil. Kč
finanční náklady
- Integrovaný operační program - Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v
Možné finanční
problémových sídlištích
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
- Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR
3. Revitalizovat sídliště Vltava – Sever, Šumava a Pražské předměstí (stavební práce a úpravy
prostranství dle zpracovaných projektů, včetně případné aktualizace podkladů)
Termín
2010-2013, dále průběžně (dle harmonogramů zpracovaných projektů)
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- OUPA, ORCR
- Majitelé nemovitostí
Partneři
- Externí dodavatelé (stavební práce a dodávky, popř. projekční příprava)
- Správci komunikací a sítí
Předpokládané
- Cca 40 – 50 mil. Kč
finanční náklady
- Integrovaný operační program - Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v
Možné finanční
problémových sídlištích
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
- Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR

B.1.2 Připravit dosud nevyužité plochy určené pro bydlení na území města
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro rozvoj města

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.1.3 (N), D.1.1 (N)

1. Zpracovat studii využitelnosti a proveditelnosti vybraných ploch pro bydlení (definice nutných
kroků pro přípravu dosud nevyužitých ploch) s ohledem na ekonomický aspekt možného iniciativního
vstupu města do řešení problému v případě soukromých pozemků
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- ORCR, Správci komunikací a sítí
Partneři
- Majitelé pozemků
- Okolní dotčené obce
Předpokládané
- 2 mil. Kč
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finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
Integrovaný operační program, Prioritní osa 5
Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR

2. Postupně realizovat projekty pro využití navržených ploch pro bydlení (územní, stavební řízení
a následná realizace investičních opatření)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- ORCR,
Partneři
- Developeři, majitelé pozemků
- Správci komunikací a sítí
Předpokládané
- Neurčeno
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR
rozpočet města

B.1.3 Připravit a realizovat integrované plány rozvoje města se zaměřením na
problémové či rozvojové oblasti bydlení a nabídku bezpečného a kvalitního života ve
městě jako významný podklad pro čerpání finančních prostředků z prostředků SF EU
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro rozvoj města

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)
B.2 – B.6

Záměry A.2 – A.5, B.1.1 (N), B.1.2 (N), B.1.4 (N), Záměry

1. Identifikovat lokality a témata vhodná pro řešení v rámci integrovaného plánu rozvoje města
(včetně jejich podrobné analýzy a vyhodnocení potenciálu pro řešení integrovanou metodou)
Termín
2008
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- MEPCO s.r.o., KP projekt s.r.o. – zpracovatelé IPRM
Partneři
- Členové PS pro přípravu SP a IPRM
- Jednotlivé odbory MM
Předpokládané
- 0,5 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
rozpočet města
2. Identifikovat partnery pro realizaci jednotlivých IPRM a připravit konkrétní projektové záměry
(listy projektů)
Termín
2008
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- MEPCO s.r.o., KP projekt s.r.o. – zpracovatelé IPRM
Partneři
- Členové PS pro přípravu SP a IPRM
- Jednotlivé odbory MM
Předpokládané
- 0,5 mil. Kč
finanční náklady
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Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center

3. Realizovat postupně dílčí projekty v rámci jednotlivých IPRM s maximální podporou finančních
prostředků SF EU
Termín
2008-2013
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- IO
Partneři
- Ostatní odbory MM a subjekty dle zaměření jednotlivých projektů v rámci IPRM
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Další tematicky zaměřené operační programy
rozpočet města

B.1.4 Vybudovat městské subcentrum ve Čtyřech Dvorech
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro rozvoj města a investice, Sdružení
firem Areál Čtyři Dvory

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)
z IPRM),

B.1.1 (N), B.1.2 (N), B.1.3 (P – v případě financování

1. Realizovat postupně samotný investiční záměr (příprava území, ZTV, vybudování nových a
rekonstrukce stávajících objektů pro občanskou vybavenost a bydlení, ploch pro volný čas, zeleň
atd.)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Sdružení firem Areál Čtyři Dvory
realizaci
- ORCR
Partneři
- IO, SVS
- Správci komunikací a sítí
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Další tematicky zaměřené operační programy
rozpočet města

Záměr B.2 Zajistit pestrou a poptávce odpovídající nabídku v oblastech
kultury, sportu a využití volného času
Specifické cíle:
•
•
•

Zvýšit využití potenciálu kultury, sportu a volnočasových aktivit
Posílit komunikaci a vzájemnou spolupráci aktérů v oblastech kultury, sportu a volného
času
Rozšířit nabídku infrastruktury a aktivit v oblastech kultury, sportu a volného času, zejména
pak v levobřežní části města
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Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•
•
•

Ucelené koncepce rozvoje kultury, sportu a volnočasových aktivit – vytvoření
Počet inovativních (multižánrových, generujících prostředky, přitahujících návštěvníky…)
projektů a subjektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit podpořených
z městského rozpočtu – zvýšení
Počet zařízení pro kulturu, sport a volný čas s důrazem na levobřežní části města –
rozšíření
Rozsah veřejně využitelných ploch pro trávení volného času – zvýšení
Informovanost o kulturním, sportovním a volnočasovém dění ve městě – zvýšení

Opatření a aktivity:
B.2.1 Využívat společného potenciálu kultury, sportu, volnočasových aktivit a
cestovního ruchu a posílit komunikaci v těchto oblastech
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro kulturu, sport a mládež

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.2.2 (N), B.2.3 (N), C.2.1 (N), D.2.2 (N)

1. Zpracovat „studii potřeb obyvatel města v oblasti kultury a možností jejich uspokojování“ (s
důrazem na skutečné preference a potřeby obyvatel města, roli kulturního průmyslu jako oblasti
ekonomiky s potenciálem generovat ve městě významné finanční zdroje, vícedopadové efekty
kultury a podporu multižánrových aktivit)
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
OKU
realizaci
- ORCR
Partneři
- Subjekty v oblasti kultury s působností ve městě – formou pracovních skupin
- Kulturní komise RM
Předpokládané
- 0,5 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Akční plán rozvoje kraje
rozpočet města
2. Zpracovat „koncepci sportu a volnočasových aktivit pro všechny“ (s důrazem na zpřístupnění
ploch pro sport a volný čas veřejnosti, nabídku aktivit pro děti a mládež a prezentaci nabídky
moderními způsoby – internet)
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
OST
realizaci
- ORCR
- Subjekty v oblasti sportu a volnočasových aktivit s působností ve městě –
Partneři
formou pracovních skupin
- Sportovní komise RM
- Komise RM pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Předpokládané
- 0,5 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Akční plán rozvoje kraje
rozpočet města
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3. Realizovat postupně dílčí kroky vyplývající z uvedených koncepčních materiálů (včetně
případné úpravy grantového dotačního systému města pro uvedené oblasti tak, aby odpovídal
skutečným potřebám „místního trhu“)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za - OKU (pro aktivitu 1), OST (pro aktivitu 2)
realizaci
- ORCR
- Příslušné odborné komise RM
Partneři
- Subjekty v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit s působností ve městě
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů
zdroje mimo
cestovního ruchu
rozpočet města
- Akční plán rozvoje kraje
4. Zřídit (popř. oživit) stálé komunikační platformy partnerů působících v oblastech kultura, sport a
volný čas s cílem zajistit vícezdrojové financování kultury, sportu a volnočasových aktivit s cílem
uplatnit multižánrové aktivity a posílit koordinaci a výměnu informací
Termín
2008-2009 a dle termínů uvedených koncepčních materiálů
Zodpovědnost za
Příslušné odborné komise RM
realizaci
- OKU, ORCR, OŠT
Partneři
- Subjekty v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit s působností ve městě
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města

B.2.2 Zajistit rovnoměrný rozvoj zázemí pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na
území města s ohledem na poptávku
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro kulturu, sport a mládež

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.1.4 (N), C.2.3 (N), D.1.1 (N), D.2.2 (N)

1. Podporovat rozšiřování kapacit pro kulturu, sport a volnočasové aktivity v levobřežní části
města (projekty typu „Freetime park Stromovka“ či např. i přesunem některých stávajících kulturních
a sportovních kapacit do této části města)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- ORCR
- Subjekty v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit s působností ve městě
Partneři
- Jihočeský kraj
- Sdružení firem Areál Čtyři Dvory
Předpokládané
- Neurčeny (cca 50 mil. Kč projekt Freetime park Stromovka)
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
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rozpočet města

-

Akční plán rozvoje kraje

2. Vyřešit stávající problematické umístění DDM a prioritně prověřit možnost jeho začlenění do
nového městského subcentra ve Čtyřech Dvorech (včetně následné realizace záměru)
Termín
2008-2010
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Jihočeský kraj (investor)
Partneři
- Subjekty v oblasti volnočasových aktivit s působností ve městě
- Sdružení firem Areál Čtyři Dvory
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Akční plán rozvoje kraje
rozpočet města
3. Zpracovat studii využitelnosti KD Slavie a následně realizovat jeho rekonstrukci (v případné
spolupráci s investorem)
2008, následná realizace stavební části projektu průběžně dle harmonogramu
Termín
daného studií
Zodpovědnost za - MKD
realizaci
- ORCR, OKU
Partneři
- Subjekty v oblasti kultury, volnočasových aktivit
Předpokládané
- Cca 0,5 mil. Kč (cca 170 mil. Kč vlastní stavební úpravy)
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
4. Prověřit možnosti (lokalita, podmínky provozu apod.) zřízení spolkového domu a stálé
muzejní expozice města České Budějovice (popř. lapidária)
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- OKU
- Jihočeské muzeum
Partneři
- Jihočeský kraj
- Subjekty v oblasti kultury a cestovního ruchu
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
rozpočet města

B.2.3 Podporovat volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro kulturu, sport a mládež

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.2.1 (P), B.2.2 (N)
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1. Prověřit možnosti
problematiky)
Termín
Zodpovědnost za
realizaci
Partneři
Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

využití sportovních ploch u škol pro veřejnost (z hlediska právní a provozní
2008-2009
OST
Školy a školská zařízení
Sportovní kluby a organizace
Komise rady města pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Sportovní komise RM
Neurčeny
Neurčeny

2. Posilovat zapojení předních sportovních klubů města do práce s mládeží a nabídkou
volnočasových aktivit široké veřejnosti
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Sportovní komise RM
realizaci
- Subjekty v oblasti sportu
Partneři
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
3. Rozšířit kulturní kalendář o sekci „sportovní a volnočasové aktivity“ a zajistit jeho plnou prezentaci
na internetu
Termín
2008
Zodpovědnost za
OKU
realizaci
- ORCR, OST, OICT
Partneři
- Subjekty působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit ve městě
Předpokládané
- Cca 100-200 tis. Kč (z pohledu internetové aplikace)
finanční náklady
Možné finanční
- Akční plán rozvoje kraje
zdroje mimo
rozpočet města

Záměr B.3 Rozvíjet dostupnost sítě mateřských škol a zařízení předškolní
péče
Specifické cíle:
•

Rozšířit síť mateřských škol a zařízení předškolní péče a zvýšit její dostupnost

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•

Kapacita nových, rekonstruovaných a vybavených MŠ a zařízení předškolní péče – zvýšení
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•
•

Počet podnikatelských a jiných subjektů zapojených do poskytování předškolní péče –
zvýšení
Spokojenost rodičů s provozními možnostmi MŠ a zařízení předškolní péče - zvýšení

Opatření a aktivity:
B.3.1 Podpořit vznik a fungování mateřských škol a zařízení předškolní péče
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro školství

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

C.1.3 (P), B.4.1 (P, N)

1. Při komunikaci s představiteli podnikatelské sféry jednat o možnostech jejich zapojení do
struktury financování mateřských škol a zařízení předškolní péče
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OST
realizaci
- Místní podnikatelé
Partneři
- MŠ a zařízení předškolní péče zřizované jinými zřizovateli než je město
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
2. Spolupracovat (v případě zájmu ze strany investora) při zřizování a provozu mateřských škol
a zařízení předškolní péče zakládaných jinými subjekty
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OST
realizaci
- Místní podnikatelé a další organizace
Partneři
- MŠ a zařízení předškolní péče zřizované jinými zřizovateli než je město
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.4 Rozvoj infrastruktury základního středního a vyššího
rozpočet města
odborného školství
3. Na základě průzkumu reagovat na požadavky rodičů ohledně provozní organizace chodu
mateřských škol a zařízení předškolní péče
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OST
realizaci
- Místní podnikatelé a další organizace
Partneři
- MŠ a zařízení předškolní péče zřizované jinými zřizovateli než je město
- Sdružení rodičů
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
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Záměr B.4 Rozvíjet sociální služby dle potřeb jejich uživatelů
Specifické cíle:
•

Zefektivnit poskytování sociálních služeb na území města a ORP

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•

Počet projektů realizovaných v rámci Rozvojového plánu sociálních služeb – zvýšení
Spokojenost uživatelů sociálních služeb - zvýšení

Opatření a aktivity:
B.4.1 Realizovat dílčí projekty RPSS
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro sociální věci a zdravotnictví

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.3.1 (N), B.5.1 (N), B.5.2 (N)

1. Dokončit přípravu Rozvojového plánu sociálních služeb
Termín
2Q 2008
Zodpovědnost za
OSV
realizaci
- Poskytovatelé sociálních služeb ve městě a ORP
Partneři
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- 3,205 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Společný regionální operační programu
rozpočet města
2. Realizovat ve spolupráci se sociálními partnery jednotlivé kroky vedoucí k naplnění cílů
Rozvojového plánu sociálních služeb (včetně monitoringu a hodnocení jeho plnění)
Termín
Průběžně, dle harmonogramu RPSS
Zodpovědnost za
OSV
realizaci
Partneři
- poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
- ROP NUTS II JZ – 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.6 Rozvoj zdravotnické péče
zdroje mimo
- Operační program Rozvoj lidských zdrojů – Oblast podpory 3.1 Podpora sociální
rozpočet města
integrace a sociálních služeb
- Akční plán rozvoje kraje

Záměr B.5 Posílit bezpečnost obyvatel a ochranu města
Specifické cíle:
•
•

Posílit a zefektivnit činnost Městské policie
Posílit vybavenost levobřežní části města z hlediska dostupnosti zdravotnických zařízení
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•
•

Zlepšit dostupnost jednotlivých částí města pro složky IZS
Zvýšit ochranu města před katastrofami, zejména před povodněmi

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•
•
•
•
•

Počet vyřešených případů v oblasti ochrany a bezpečnosti osob a majetku – zvýšení
Rozsah kamerového systému (počet nepřetržitě sledovaných míst ve městě) – rozšíření
Spokojenost obyvatel s činností Městské policie – zvýšení
Kapacita zdravotnických zařízení (především základní ambulantní péče) v levobřežní části
města – zvýšení
Počet objektů plně bezbariérově přístupných – zvýšení
Průjezdnost částí města (zejména panelových sídlišť) pro složky IZS – zrychlení
Rozloha obydleného území chráněného před přírodními a jinými katastrofami – zvýšení

Opatření a aktivity:
B.5.1 Zajistit bezpečnost obyvatel
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Primátor

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.5.2 (N), B.5.3 (N)

1. Zefektivnit činnost Městské policie v souladu s novým konceptem její činnosti (včetně prověření
případného dalšího rozvoje kamerového systému ve městě)
Termín
2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
Vedení MP
realizaci
- Policie ČR
Partneři
- SVS
- OICT (z pohledu IT)
Předpokládané
- Cca 1-2 mil. Kč ročně
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
2. Iniciovat jednání o možnostech zefektivnění spolupráce mezi Městskou policií a Policií ČR
včetně realizace navazujících opatření
Termín
2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
Vedení MP
realizaci
Partneři
- Policie ČR
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
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3. Iniciovat jednání
města
Termín
Zodpovědnost za
realizaci
Partneři
Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

se složkami IZS o možnostech spolupráce a podpory jejich činnosti na území
2008
Primátor
Zástupci složek IZS
Jihočeský kraj
Neurčeny
Neurčeny

B.5.2 Zajistit bezbariérový pohyb občanů a dostupnost objektů ve městě
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.1.1 (N), B.4.1 (P), B.6.1 (N)

1. Ve spolupráci se složkami IZS navrhnout a realizovat opatření na sídlištích (zejména Máj) pro
zlepšení pohybu (zejména průjezdnosti ulic) a orientace zásahových jednotek
Termín
2008-2010
Zodpovědnost za
Nový útvar odboru MM pro rozvoj dopravy, IO
realizaci
- SVS
- HZS Jihočeského kraje
Partneři
- KP, ORCR
- Složky IZS
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
2. Postupně realizovat dílčí projekty pro zajištění bezbariérových přístupů veřejných budov a
pohybu pěších ve městě (včetně navazujících aktualizací bezbariérové mapy města)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO, SVS
realizaci
- Jihočeský kraj, dotčené státní orgány a instituce
- Poskytovatelé sociálních služeb
Partneři
- Správci komunikací a budov
- OSV
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
- ROP NUTS II JZ – 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Operační program Rozvoj lidských zdrojů – Oblast podpory 3.1 Podpora sociální
rozpočet města
integrace a sociálních služeb
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B.5.3 Realizovat opatření na ochranu obyvatel, majetku a životního prostředí proti
živelným pohromám
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.5.1 (N), D.1.2 (P)

1. Připravit a realizovat konkrétní opatření protipovodňové ochrany na rizikových tocích (Vltava,
Malše i menší vodní toky) na území města s ohledem na Q100 se zaměřením na aktivní ochranu
území a s maximálním využitím dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR a SF EU
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- Povodí Vltavy s.p.
- ORCR
Partneři
- Složky IZS
- ZVHS
Předpokládané
- Cca 200 mil. Kč
finanční náklady
- Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 1.3 Omezování rizika
Možné finanční
povodní
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
- Operační programy Ministerstva zemědělství ČR
- Akční plán rozvoje kraje
2. Rozvíjet a posilovat spolupráci s Povodím Vltavy, s.p. a dalšími subjekty zapojenými do
protipovodňové ochrany města
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
KP – oddělení krizového řízení
realizaci
- Složky IZS
Partneři
- IO
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města

Záměr B.6 Modernizovat veřejnou správu, zefektivnit komunikaci
Specifické cíle:
•
•
•
•

Zrychlit a zefektivnit komunikaci mezi občanem a veřejnou správou
Zvýšit počet realizovaných mezinárodních a přeshraničních projektů
Více využívat zdrojů SF EU na financování aktivit ve městě
Zintenzívnit spolupráci s okolními obcemi

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•

Počet projektů v oblasti e-governmentu zavedených a realizovaných na úrovni Magistrátu
města – zvýšení
Rychlost vyřizování životních situací občanů na úřadech – zvýšení
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•
•
•

Efektivita hospodaření města a jeho úřadu – zvýšení
Počet úspěšných projektů předložených, schválených a realizovaných s podporou
prostředků SF EU, popř. z jiných veřejných zdrojů (státních, regionálních)
Počet společných projektů města a okolních obcí – zvýšení

Opatření a aktivity:
B.6.1 Modernizovat a zefektivnit fungování veřejné správy
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Tajemník, uvolněný radní pro oblast ICT

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.3.2 (P,N), A.2.2 (N), B.6.2 (N)

1. Zpracovat strategii zavádění a hodnocení prvků e-governement (s cílem rychlejšího,
spolehlivějšího a levnějšího poskytování služeb veřejné správy občanům města) a následně zajistit
jeho realizaci
Termín
2008
Zodpovědnost za
Tajemník Magistrátu města
realizaci
- OICT
Partneři
- ORCR
- Jednotlivé odbory MM
Předpokládané
- Cca 0,5 - 1 mil. Kč
finanční náklady
- Integrovaný operační program, Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní
Možné finanční
veřejné správě
zdroje mimo
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Oblast podpory 4.1
rozpočet města
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
2. Zavést a dále rozvíjet funkce Metropolitní karty (vytvořit univerzální autorizační a platební
prostředek na bázi čipové karty)
Termín
2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
OICT
realizaci
- ORCR
- Jednotlivé odbory MM
Partneři
- DPmCB a subjekty zapojené do budoucího IDS
- Další subjekty dle potřeby a rozšířených funkcí karty
Předpokládané
- 50 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Integrovaný operační program, Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní
rozpočet města
veřejné správě
3. Vybudovat nový geografický informační systém v souladu s moderními požadavky
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
OICT
realizaci
- ORCR
Partneři
- Dodavatelé ICT
Předpokládané
- Cca 5 mil. Kč
finanční náklady
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Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
Integrovaný operační program, Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní
veřejné správě

4. Postupně digitalizovat dokumentaci stavebního úřadu, případně dalších institucí
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za - Stavební úřad
realizaci
- OICT
Partneři
- Další instituce dle potřeby
Předpokládané
- Cca 10 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
zdroje mimo
- Integrovaný operační program, Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní
rozpočet města
veřejné správě
5. Monitorovat a realizovat dílčí kroky pro zefektivnění hospodaření města
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Tajemník Magistrátu města
realizaci
- FO
Partneři
- Jednotlivé odbory MM
- Externí auditoři
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Oblast podpory 4.1
Možné finanční
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy
zdroje mimo
- Integrovaný operační program, Prioritní osa 1a – Modernizace veřejné správy –
rozpočet města
Cíl Konvergence
6. Podporovat vícezdrojové financování ekonomických a veřejných aktivit ve městě - Využívat co
nejvíce možností zapojení města a místních subjektů do realizace národních, mezinárodních a
přeshraničních projektů (v programovacím období EU 2007-2013)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Jednotlivé odbory MM
Partneři
- Partneři dle typů projektů (např. školy, místní podnikatelé apod.)
- Okolní obce, zahraniční partneři města
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační programy Cíle 3 Evropská územní spolupráce
zdroje mimo
- Případně jiné operační programy dle zaměření konkrétních projektů
rozpočet města

B.6.2 Rozvíjet spolupráci s okolními obcemi
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Primátor

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.1.1 (N), A.1.2 (N), A.3.2-A.3.3 (N), A.5.1(N), C.1.1 (N), A
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1. Iniciovat pravidelná jednání s okolními obcemi ve věci společné koordinace rozvoje území a
dalších aktivit, případně pro tyto účely využít vzniklý svazek obcí dotčených výstavbou dálnice D3
Termín
2008 a dále min. 1x ročně
Zodpovědnost za
KP, vedení města
realizaci
- Okolní obce
Partneři
- ORCR
- Subjekty dle potřeby a účelu jednání
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Oblast podpory 4.1
zdroje mimo
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy
rozpočet města

3 Program pro ekonomický rozvoj (C)
Záměr C.1 Zlepšovat prostředí pro ekonomický rozvoj města a rozvoj
vzdělávání
Specifické cíle:
•
•
•
•

Zvýšit využití ploch vhodných pro podnikání odpovídající ekonomické charakteristice města
Zvýšit podíl znalostní ekonomiky ve struktuře hospodářství města
Posílit spolupráci subjektů na trhu práce
Zvýšit dostupnost kvalifikované pracovní síly

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•

Počet a rozsah připravených, zainvestovaných a využitých ploch pro podnikání, které svým
charakterem odpovídají hospodářské charakteristice města – zvýšení
Počet inovativních MSP ve městě – zvýšení
Počet dosažitelných uchazečů o práci v technických oborech – zvýšení

Opatření a aktivity:
C.1.1 Připravit pro využití rozvojové plochy pro podnikání včetně evidence zájmu ze
strany investorů
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro rozvoj města

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.6.2 (P, N), C.1.2 (N)

1. Zpracovat (aktualizovat) pasportizaci ploch pro podnikání na území města a jeho okolí (včetně
brownfileds) včetně stavu jejich připravenosti a zájmu o tyto plochy a zajistit efektivní prezentaci této
nabídky
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
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Partneři

Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

OUPA, MO
CzechInvest
Jihočeská hospodářská komora
RERA a.s.
Jihočeský kraj

-

1 mil. Kč

-

ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
Operační program Podnikání a inovace – Oblast podpory 5.3 Infrastruktura pro
podnikání

2. U ploch v majetku města se aktivně podílet na jednání s potenciálními investory ve věci
využití uvedených ploch
Termín

Průběžně

Zodpovědnost za
realizaci

MO

Partneři

-

CzechInvest
Jihočeská hospodářská komora

Předpokládané
finanční náklady

-

Neurčeny

Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

Neurčeny

C.1.2 Rozvíjet podmínky pro podnikání s důrazem na znalostní ekonomiku vč. případné
lokalizace takových aktivit ve městě prostřednictvím realizace IPRM
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro rozvoj města

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

C.1.1 (P,N), C.1.3 (N)

1. Iniciovat pravidelná jednání s představiteli univerzitní a akademické obce a podnikatelskými
subjekty s tématem vzájemné podpory při rozvoji podmínek pro prakticky orientovaný rozvoj vědy a
výzkumu a navazující podnikání ve městě
Termín
2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
Radní pro rozvoj města
realizaci
- ORCR
- Jihočeská univerzita
- Akademie věd ČR
Partneři
- Vysoké a střední školy ve městě
- Místní podnikatelé
- Nadace pro podporu vzdělání a vědy
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Oblast podpory 4.1
zdroje mimo
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy
rozpočet města
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2. Vytvářet předpoklady vč. územně plánovací dokumentace po rozvoj výrob a služeb s vysokou
přidanou hodnotou a s potenciálem exportních aktivit preferenčně pro domácí podnikatele
(ekonomické rezidenty) – hledat pro takové druhy výrob řešení v rámci územního plánu, zvážit
systém pobídek ad.
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- ORCR
- Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
- Jihočeská univerzita, Akademie věd ČR
- CzechInvest
Partneři
- Jihočeská hospodářská komora
- Okolní obce
- Místní podnikatelé
- Nadace pro podporu vzdělání a vědy
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Podnikání a inovace – Program Prosperita
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center
rozpočet města
3. Podílet se na zabezpečení rozvoje Vědecko-technického parku České Budějovice (VTP) projednat možnosti finančního zapojení města do rozvoje VTP s pověřeným subjektem připravujícím
rozvoj – Jihočeskou agenturou pro inovační podnikání, podílet se na organizačním uspořádání VTP
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
realizaci
- ORCR, OUPA
- Jihočeská univerzita, Akademie věd ČR
- CzechInvest
Partneři
- Jihočeská hospodářská komora
- Okolní obce
- Místní podnikatelé
- Nadace pro podporu vzdělání a vědy
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Podnikání a inovace – Program Prosperita
zdroje mimo
- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
rozpočet města
- ROP NUTS II JZ – 2.1. Integrované projekty rozvojových center

C.1.3 Rozvíjet aktivity směřující k řešení nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro školství

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.3.1 (N), C.1.2 (N)

1. Iniciovat pravidelná setkávání zástupců města, podnikatelských subjektů, škol a dalších
organizací působících na trhu práce s cílem hledat možnosti řešení nedostatku některých profesí
na trhu práce
Termín
2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
Radní pro rozvoj města
realizaci
Partneři
- ORCR
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Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

Nadace pro podporu vzdělání a vědy
Úřad práce
Jihočeský kraj
Místní podnikatelé
Školy a školská zařízení
Jihočeská hospodářská komora
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Oblast podpory 4.1
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy

-

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2. Aktivně podporovat realizaci aktivit (duální formy studia, prohlubování spolupráce subjektů
hospodářské praxe a vzdělávacích institucí, stáže apod.) směřujících k lepšímu propojení
studijních programů vysokých a středních škol s požadavky trhu práce
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Nadace pro podporu vzdělání a vědy
realizaci
- Jihočeský kraj
- ORCR
- Jihočeská univerzita, Akademie věd ČR
Partneři
- CzechInvest
- Jihočeská hospodářská komora
- Místní podnikatelé
- Školy, školská zařízení
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
- ROP NUTS II JZ – 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího
odborného školství
Možné finanční
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
zdroje mimo
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Oblast podpory 1.1 Zvýšení
rozpočet města
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, 2.1 Posílení
aktivních politik zaměstnanosti
3. Posilovat propojení vzdělání s praxí – zvýšit motivaci žáků 8. a 9. tříd ZŠ ke studiu technických
oborů – posílit komunikaci a spolupráci s místními zaměstnavateli a středními školami (např. exkurze
do škol a podniků)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Nadace pro podporu vzdělání a vědy
realizaci
- Jihočeský kraj
- OST
- Místní podnikatelé
Partneři
- Úřad práce
- Jihočeská hospodářská komora
- Školy a školská zařízení
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího
rozpočet města
odborného školství
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Záměr C.2 Rozvíjet podmínky pro cestovní ruch a výstavnictví
Specifické cíle:
•
•
•

Posílit vzájemnou spolupráci subjektů v oblasti cestovního ruchu
Zvýšit využití potenciálu cestovního ruchu lepší prezentací a zvýšenou nabídkou
atraktivních zážitkových produktů
Rozšířit nabídku infrastruktury pro cestovní ruch s důrazem na zážitkovou, kongresovou a
incentivní turistiku

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•
•
•
•
•

Počet produktů cestovního ruchu orientovaných do oblasti zážitkové turistiky s využitím
místních tradic a potenciálu – zvýšení
Existence koncepce rozvoje cestovního ruchu města s jasnými prioritami rozvoje a
postupem realizace – vytvoření
Počet efektivních akcí a projektů zaměřených na propagaci turistické nabídky města –
zvýšení
Počet příjezdů návštěvníků do města – zvýšení
Výše výdajů turistů ve městě (výtěžnost subjektů v oblasti cestovního ruchu) – zvýšení
Počet projektů v oblasti infrastruktury pro zážitkovou, incentivní a kongresovou turistiku
(výstavba, rekonstrukce, modernizace) – zvýšení
Efektivní využití areálu výstaviště i v době mimo konání výstav – zvýšení

Opatření a aktivity:
C.2.1 Zajistit kvalitní a na široké komunikační platformě založenou koordinaci aktivit
v oblasti cestovního ruchu
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro cestovní ruch

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.2.1 (N), B.6.2 (N), C.2.2 (N), C.2.3 (N)

1. Posílit a zefektivnit spolupráci komunikační platformy složené z významných představitelů
cestovního ruchu ve městě a realizovat pravidelná setkání s cílem koordinace aktivit, propagace a
dalších forem spolupráce
Termín
2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Podnikatelské a neziskové subjekty v cestovním ruchu
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
Partneři
- Jihočeská hospodářská komora
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů
zdroje mimo
cestovního ruchu
rozpočet města
- Akční plán rozvoje kraje

34

STRATEGICKÝ PLÁN M ĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2008 - 2013 – PŘÍLOHA Č. 1

2. Posoudit efektivitu zřízení servisní organizace města pro koordinaci rozvoje cestovního
ruchu (popř. realizovat posílení kapacit ORCR) a případně tuto organizaci zřídit
Termín
2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Podnikatelské a neziskové subjekty v cestovním ruchu
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
Partneři
- Jihočeská hospodářská komora
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- 0,2 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
3. Aktualizovat koncepci rozvoje cestovního ruchu města (stanovení požadovaných cílů města
v oblasti cestovního ruchu, vznik manuálu rozvoje cestovního ruchu ve městě) a realizovat postupně
definovaná konkrétní opatření
Termín
2008
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Podnikatelské a neziskové subjekty v cestovním ruchu
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
Partneři
- Jihočeská hospodářská komora
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- 0,5 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů
zdroje mimo
cestovního ruchu
rozpočet města
- Akční plán rozvoje kraje

C.2.2 Posilovat prezentaci nabídky cestovního ruchu ve městě a okolí a podporovat
tvorbu zážitkových produktů
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro cestovní ruch

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

C.2.1 (P), C.2.3 (N), D.2.1 (N), D.2.2 (N)

1. Vytvořit turistický
v oblasti CR)
Termín
Zodpovědnost za
realizaci
Partneři
Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města
-

portál města (včetně elektronického mapového generelu cyklostezek a zařízení
2008, dále průběžná aktualizace
ORCR
OICT
Podnikatelské a neziskové subjekty v cestovním ruchu
Cca 1,5 mil. Kč
ROP NUTS II JZ – 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů
cestovního ruchu
Akční plán rozvoje kraje
Operační programy pro rozvoj přeshraniční spolupráce
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2. Podílet se ve spolupráci s nositeli konkrétních projektů na přípravě zážitkových produktů
cestovního ruchu s důrazem na místní tradice (sůl, plavba po Vltavě, přeprava soli, pivo, výroba
tužek)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Podnikatelské a neziskové subjekty v cestovním ruchu
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
Partneři
- Jihočeská hospodářská komora
- Klub českých turistů
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- cca 300 mil. Kč
finanční náklady
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
- ROP NUTS II JZ – 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví
Možné finanční
v cestovním ruchu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů
rozpočet města
cestovního ruchu
- Akční plán rozvoje kraje

C.2.3 Podporovat rozvoj infrastruktury pro zážitkovou, kongresovou a incentivní
turistiku a výstavnictví
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro cestovní ruch

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.2.2 (N), C.2.2 (P), C.1.2 (P), D.2.2 (P)

1. Podílet se (podporou, přípravou podkladů a dokumentací) na přípravě infrastrukturních
projektů s potenciálem v oblasti zážitkové turistiky
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Podnikatelské a neziskové subjekty v cestovním ruchu
Partneři
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
- Jihočeská hospodářská komora
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
zdroje mimo
- Akční plán rozvoje kraje
rozpočet města
2. Vytvořit podmínky pro výstavbu aquaparku/letní plovárny a spolupracovat s investorem na
realizaci projektu
Termín
2008-2010
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Developer, soukromý investor
- Podnikatelské a neziskové subjekty v cestovním ruchu
Partneři
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
- Jihočeská hospodářská komora
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
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zdroje mimo
rozpočet města

-

PPP

3. Dokončit přípravu a následně realizovat projekty navazující na jihočeskou část projektu
dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice, Jiráskův jez – Týn nad Vltavou (pro
účely rekreační plavby)
Termín
2008-2011
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Ředitelství vodních cest ČR
- Jihočeský kraj
Partneři
- Dotčené obce
- Subjekty v oblasti cestovního ruchu
- Jihočeská centrál cestovního ruchu
Předpokládané
- Cca 150 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
rozpočet města
4. Jednat s vlastníky českobudějovického výstaviště o možnostech vyššího využití areálu jako
prostoru pro rekreaci a zábavu a volnočasové aktivity
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Vedení města, radní pro rozvoj města
realizaci
- ORCR
- Výstaviště České Budějovice a.s.
Partneři
- Podnikatelské a neziskové subjekty v cestovním ruchu
- Jihočeská hospodářská komora
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
5. Podporovat investory se záměry v oblasti rozvoje kapacit pro kongresovou a incentivní
turistiku
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- Vedení města
- Jihočeská hospodářská komora
Partneři
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
- Jihočeský kraj
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
- ROP NUTS II JZ – 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů
Možné finanční
cestovního ruchu
zdroje mimo
- ROP NUTS II JZ – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
rozpočet města
- Operační programy pro rozvoj přeshraniční spolupráce
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4 Program pro životní prostředí (D)
Záměr D.1 Pečovat o složky životního prostředí ve městě a šetrně je
využívat
Specifické cíle:
•
•

Rozšířit nabídku ploch pro rekreaci, odpočinek a volný čas
Posílit monitoring stavu jednotlivých složek životního prostředí

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•

Plochy na území města šetrně využité pro rekreaci a odpočinek – rozšíření
Množství imisí, emisí a hluku ve městě – snížení

Opatření a aktivity:
D.1.1 Vybudovat přitažlivé a upravené město s dostatečnou nabídkou možností
rekreace
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro rozvoj města

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A.5.1 (P), B.1.1 (N), B.1.3 (P), B.1.4 (P)

1. Připravit projekt pro oživení prostoru mezi sídlišti Vltava a Máj a využití zdejších přírodních
prvků ve vazbě na plánované subcentrum ve Čtyřech Dvorech zapojením okolní krajiny do
projektů revitalizace panelových sídlišť
Termín
2008 – 2010
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- ORCR
- Lesy a rybníky města České Budějovice
- Sdružení firem Areál Čtyři Dvory
Partneři
- IO, OOZP
- Provozovatelé zařízení v nově vzniklém subcentru
- Správci komunikací a sítí
- Orgány ochrany přírody
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program životní prostředí – Oblast podpory 6.3 Obnova Krajinných
zdroje mimo
struktur, 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
rozpočet města
- ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center
2. Připravit a realizovat projekt regenerace lesa Bor
Termín
2008 – 2010
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- ORCR, IO, SVS
- Orgány ochrany přírody
Partneři
- Provozovatelé zařízení v nově vzniklém subcentru
- Správci komunikací a sítí
- OOZP
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Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

Obec Branišov

-

Neurčeny

-

Operační program životní prostředí – Oblast podpory 6.3 Obnova Krajinných
struktur, 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
ROP NUTS II JZ – 2.1 Integrované projekty rozvojových center

-

3. Prověřit zpřístupnění vybraných lokalit ve městě s potenciálem rekreačního využití (např.
Stromovka, břehy a blízké okolí řek Vltavy a Malše) a v případě kladných výsledků realizovat kroky
vedoucí k přípravě konkrétních projektů šetrného využití těchto lokalit pro účely rekreace
Termín
2008 – 2013
Zodpovědnost za
OUPA
realizaci
- ORCR, SVS, OOZP
Partneři
- Majitelé dotčených pozemků
- Správci komunikací a sítí
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
4. Dokončit rekonstrukci Lannovy třídy
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- SVS, ORCR
Partneři
- Správci sítí a komunikací
Předpokládané
- 128 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města

D.1.2 Monitorovat, hodnotit a zlepšovat stav životního prostředí ve městě
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro rozvoj města

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

A, D – celé programy, B.5.3 (N)

1. Jednat se subjekty zapojenými do oblasti monitoringu, informování a regulace čistoty
životního prostředí (zejména čistoty ovzduší a hladiny hluku) o konkrétních realizačních opatřeních
pro posílení aktivit v této oblasti včetně jejich větší medializace
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OOZP
realizaci
- SVS
- Orgány ochrany přírody
Partneři
- Krajská hygienická stanice
- Zdravotní ústav
- Neziskové a další subjekty s působností v oblasti životného prostředí
Předpokládané
- Neurčeny

39

STRATEGICKÝ PLÁN M ĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2008 - 2013 – PŘÍLOHA Č. 1

finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
2. Připravit a realizovat program snižování imisní zátěže ovzduší ve městě
Termín
2008-2009, následná realizace dle harmonogramu programu
Zodpovědnost za
SVS
realizaci
- OOZP, IO
- Neziskové a další subjekty s působností v oblasti životného prostředí
Partneři
- Krajská hygienická stanice
- Zdravotní ústav
- Správci sítí a komunikací
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Životní prostředí - Oblast podpory 2.1 Zlepšování kvality
zdroje mimo
ovzduší
rozpočet města

Záměr D.2 Pečovat o historické dědictví města a šetrně jej využívat
Specifické cíle:
•
•

Zlepšit péči o historické dědictví města
Zvýšit využití potenciálu historického dědictví města, zejména pro potřeby cestovního ruchu
a kultury

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•

Počet projektů realizovaných v rámci Programu regenerace MPR – zvýšení
Počet individuálních projektů regenerace a šetrného využití historického dědictví (zejména
pro potřeby cestovního ruchu, kultury a občasné vybavenosti) – zvýšení

Opatření a aktivity:
D.2.1 Realizovat Program regenerace MPR a individuálně podporovat majitele
památkových objektů prostřednictvím dotačních titulů
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro památkovou péči

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.2.2 (N), C.2.2 (N), D.2.2 (N)

1. Realizovat a každoročně aktualizovat Program regenerace městské památkové rezervace
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OPP
realizaci
- Památková komise RM
Partneři
- Majitelé a správci památkových objektů
- Národní památkový ústav
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
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Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

ROP NUTS II JZ – 3.2 revitalizace památek a využití kulturního dědictví
v cestovním ruchu
Programy Ministerstva kultury ČR

2. Individuálně podporovat z městského rozpočtu majitele památkových objektů (konkrétní
projekty revitalizace historického dědictví města)
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OPP
realizaci
- Památková komise RM
Partneři
- Majitelé a správci památkových objektů
- Národní památkový ústav
Předpokládané
- Dle ročních alokací grantového systému města (cca 5 mil. Kč)
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města

D.2.2 Iniciovat a podporovat projekty pro šetrné využití historického dědictví zejména
pro potřeby cestovního ruchu a kultury
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro památkovou péči

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.2.2 (N), C.2.1 (P, N), C.2.2 (N), D.1.2 (N)

1. Zpracovat studii využitelnosti objektu tzv. „velké solnice“ a ve vazbě na její výsledky navrhnout
a podpořit realizaci konkrétního projektu využití (pro potřeby kultury, cestovního ruchu apod.) –
projekt realizovat s ohledem na potřebu komplexního řešení šetrného využití prostoru Piaristického
náměstí jako jedné z nejcennějších součástí historického dědictví města
Termín
2008-2009, realizace průběžně dle podnikatelského záměru
Zodpovědnost za
ORCR
realizaci
- OPP
- Majitel objektu
Partneři
- Subjekty v oblasti cestovního ruchu a kultury
- Národní památkový ústav
Předpokládané
- 1 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.2 revitalizace památek a využití kulturního dědictví
zdroje mimo
v cestovním ruchu
rozpočet města
2. Revitalizovat hradební systém města pro potřeby zvýšení turistické atraktivity města
Termín
2008 – 2013
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- OPP, ORCR
Partneři
- Subjekty v oblasti cestovního ruchu a kultury
- Národní památkový ústav
Předpokládané
- Cca 15 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- ROP NUTS II JZ – 3.2 revitalizace památek a využití kulturního dědictví
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zdroje mimo
rozpočet města

v cestovním ruchu

3. Při realizaci obnovy historického dědictví klást důraz na projekty s potenciálem komerčního avšak
šetrného využití objektů při současném zachování kulturně-historických hodnot a vhodném
společenském uplatnění
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OPP
realizaci
- Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a kultury
Partneři
- Národní památkový ústav
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města

Záměr D.3 Zajistit udržitelné nakládání s odpady
Specifické cíle:
•
•

Zefektivnit nakládání s odpady a zvýšit motivaci obyvatel ke třídění odpadů
Zvýšit podíl alternativního využití odpadů

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•
•

Počet projektů realizovaných v souladu s POH – zvýšení
Motivace obyvatel ke třídění odpadů – zvýšení
Ekonomická efektivita nakládání s odpady – zvýšení
Počet projektů v oblasti životního prostředí podpořených ze zdrojů SF EU – zvýšení

Opatření a aktivity:
D.3.1 Realizovat POH včetně jeho aktualizace s ohledem na plánované legislativní
změny a potřebu zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu
Význam opatření:

1

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro správu veřejných statků

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

D.1.2 (P, N), D.4.2 (N)

1. Realizovat dílčí opatření a projekty vyplývající z POH do roku 2010 s cílem maximálně účelného
hospodaření s odpady a jejich ekonomického využití
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
A.S.A. s.r.o.
realizaci
- SVS
- ORCR, OOZP
Partneři
- Organizace s působností v oblasti životního prostředí
- Jihočeský kraj
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Předpokládané
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

Dle POH

-

Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s
odpady

2. Připravit soubor opatření pro řešení budoucího systému pro nakládání s odpady
ve městě (pro období od roku 2010), včetně jeho financování
Termín
2009-2010
Zodpovědnost za
SVS
realizaci
- .A.S.A. s.r.o.
- ORCR, OOZP
Partneři
- Organizace s působností v oblasti životního prostředí – formou pracovních
skupin
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s
zdroje mimo
odpady
rozpočet města
3. Prověřit možnosti termického (popř. jiného) využití odpadů produkovaných ve městě včetně
návrhů konkrétních investičních a systémových opatření v této oblasti
Termín
2008-2010
Zodpovědnost za
SVS
realizaci
- .A.S.A. s.r.o.
- Teplárna České Budějovice a.s.
Partneři
- ORCR, OOZP
- Organizace s působností v oblasti energetiky
- Místní podnikatelé
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s
zdroje mimo
odpady
rozpočet města
4. Zpracovat studii proveditelnosti nového systému nakládání s odpady v kontextu schváleného
POH tak, aby většina projektů měla šanci na podporu ze strukturálních fondů EU
Termín
2008-2009
Zodpovědnost za
SVS,
realizaci
- A.S.A. s.r.o.
- ORCR, OŽP
Partneři
- Organizace s působností v oblasti životního prostředí
- Místní podnikatelé
Předpokládané
- Cca 1 mil. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Životní prostředí – Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s
zdroje mimo
odpady
rozpočet města
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Záměr D.4 Rozvíjet vodohospodářskou a energetickou infrastrukturu
Specifické cíle:
•
•
•
•
•

Napojit okrajové části města na vodohospodářské sítě
Zvýšit kapacitu zásobení města pitnou vodou pro krizové situace
Snížit vlivy lokálních zdrojů vytápění na kvalitu ovzduší
Zvýšit využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie
Posílit spolupráci subjektů zapojených do velkých investičních aktivit ve městě

Hlavní sledované indikátory – požadovaná změna:
•
•
•
•

Počet domácností napojených na vodohospodářské sítě – zvýšení
Kapacita náhradních zdrojů zásobení města pitnou vodou v době krizových situací –
zvýšení
Počet domácností a objektů napojených na CZT – zvýšení
Doba realizace velkých investičních akcí zahrnujících úpravy komunikací a inženýrských
sítí – zkrácení

Opatření a aktivity:
D.4.1 Zkvalitnit a doplnit síť vodohospodářské infrastruktury ve městě
Význam opatření:

2

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

B.5.1 (N), D.1.2 (P,N), D.4.3 (N)

1. Dokončit inženýrské sítě v okrajových částech města (Nové Roudné, Nové Hodějovice, Kaliště,
Třebotovice, Haklovy Dvory)
Termín
2008-2013
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- 1.JVS a.s.,
Partneři
- Správci sítí a komunikací
Předpokládané
- Neurčeny (2,3 mil. Kč vodovod Třebotovice a Kaliště v roce 2008 + 13 mil. Kč
finanční náklady
v předešlých letech)
- Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 1 Zlepšování
Možné finanční
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
zdroje mimo
- Akční plán rozvoje kraje
rozpočet města
- Programy Ministerstva zemědělství ČR
2. Dokončit výstavbu náhradního zdroje pitné vody v Hrdějovicích a prověřit možnosti dalších
dostupných zdrojů s ohledem na nutnost zajistit krytí potřeby při havarijních stavech
Termín
2008-2013
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- 1.JVS a.s.,
Partneři
- Obec Hrdějovice
- Správci sítí a komunikací
Předpokládané
- Cca 180 mil. Kč
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finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
rozpočet města

-

Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 1 Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

3. Při realizaci investičních akcí řešit i problematiku budování nadzemních hydrantů pro potřeby
protipožární ochrany
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- HZS Jihočeského kraje
Partneři
- Správci sítí a komunikací
Předpokládané
- Cca 0,25 mil. Kč ročně
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
4. Realizovat projekt Čistá Vltava (ve vazbě na dostupnost externích zdrojů pro jeho realizaci)
Termín
2008-2013
Zodpovědnost za
IO
realizaci
- ORCR
- VRV a.s., Mott MacDonald
Partneři
- 1.JVS a.s.
- Správci sítí a komunikací
- Dotčené obce
Předpokládané
- 800 mil.- 1 mld. Kč
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 1 Zlepšování
zdroje mimo
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
rozpočet města

D.4.2 Realizovat a aktualizovat cíle územní energetické koncepce
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro správu veřejných statků

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

D.1.2 (P,N), D.3.1 (N)

1. Realizovat konkrétní záměry vyplývající z územní energetické koncepce města (s posouzením
maximalizace využití alternativních zdrojů) a zajistit její pravidelnou aktualizaci a hodnocení
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
SVS
realizaci
- Teplárna České Budějovice a.s.
- Subjekty s působností v oblasti energetiky
Partneři
- Místní podnikatelé
- Krajská energetická agentura Jihočeského kraje
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
- Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a
zdroje mimo
snižování emisí
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rozpočet města

-

Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů
energie

2. Prosazovat zahušťování sítě CZT s cílem eliminovat vlivy lokálních zdrojů vytápění na životní
prostředí
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
OÚPA (v rámci územního řízení)
realizaci
- Teplárna České Budějovice a.s.
- SVS, IO, OOZP, OUPA
Partneři
- Subjekty s působností v oblasti ochrany životního prostředí
- Místní podnikatelé
- Krajská energetická agentura Jihočeského kraje
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
- Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a
Možné finanční
snižování emisí
zdroje mimo
- Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů
rozpočet města
energie
3. Zahájit intenzívní přípravu na očekávanou změnu legislativy v oblasti energetiky plánovanou
v horizontu roku 2015
Termín
2010-2011
Zodpovědnost za Teplárna České Budějovice a.s.
realizaci
- SVS, vedení města
- Krajská energetická agentura Jihočeského kraje
Partneři
- Subjekty v oblasti energetiky
- Subjekty s působností v oblasti ochrany životního prostředí
- Místní podnikatelé
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
4. Identifikovat a podporovat projekty využívající obnovitelné zdroje energií a přinášející úspory
energií
Termín
Průběžně
Zodpovědnost za
Krajská energetická agentura Jihočeského kraje
realizaci
- SVS, OOZP, OST, IO
Správa domů s.r.o.
Partneři
- Subjekty v oblasti energetiky
- Subjekty s působností v oblasti ochrany životního prostředí
- Místní podnikatelé
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
- Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a
Možné finanční
snižování emisí
zdroje mimo
- Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů
rozpočet města
energie
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D.4.3 Posílit komunikaci a koordinaci aktivit subjektů zapojených do velkých
investičních akcí na území města
Význam opatření:

3

Hlavní garance opatření:

Uvolněný radní pro investice

Vazby na jiná opatření
(P = podmiňující, N = navazující)

D.4.1 (N), D.4.2 (N)

1. Iniciovat a pravidelně organizovat koordinační schůzky zástupců města a správců sítí s cílem
posílení vzájemné informovanosti a koordinace plánů realizace rozvoje a obnovy infrastruktury
Termín
2008, dále průběžně
Zodpovědnost za
IO
realizaci
Partneři
- Správci sítí a komunikací
Předpokládané
- Neurčeny
finanční náklady
Možné finanční
zdroje mimo
- Neurčeny
rozpočet města
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