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Volební období 2018 – 2022 končí. Komunální volby, které se uskuteční 
ve dnech 23. a 24. září 2022, rozhodnou o nové politické reprezentaci města. 
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Vznik koalice v roce 2018

V obecních volbách, které se naposledy 
konaly ve dnech 5. a 6. října 2018, kandidovalo 
v Českých Budějovicích 14 politických stran 
a hnutí. Volební účast činila 38,82 %.  
Koaliční smlouva byla podepsána 24. října 2018 
mezi hnutími ANO, Občané pro Budějovice, 
Starostové a nezávislí a Čisté Budějovice  
a uskupením Společně pro Budějovice -  
Lidovci a TOP09. Celkem tak měla koalice  
27 z 45 zastupitelů města.

Program koalice

Hlavními body programu nové koalice byla 
stavba Multifunkčního centra na Dlouhé 
louce, velkokapacitního parkoviště, navýšení 
parkovacích míst na sídlištích, rozšíření zeleně 
a omezení dopravy na náměstí Přemysla 
Otakara II., příprava rekonstrukce KD Slavie, 
výstavba startovacích bytů, stavba vnitřního 
a vnějšího koupaliště, botanické zahrady, 
nových dětských hřišť a obnova stávajících. 
Vzhledem k nenadálým okolnostem v podobě 
vyhlášení nouzového stavu v důsledku 
epidemie covid-19 a uprchlické vlny související 
s válkou na Ukrajině musela koalice řešit 
i mnoho jiných nastalých situací.  
Blíže v rozhovoru s primátorem.
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Primátor

Ing. Jiří Svoboda (ANO)

V komunálních volbách na podzim roku 
2014 byl zvolen do zastupitelstva města 
České Budějovice jako nestraník za hnutí 
ANO. Primátorem statutárního města České 
Budějovice byl od 21. listopadu 2014 do 29. 
června 2015, dne 21. září 2015 byl znovuzvolen 
primátorem města. Po následujících 
komunálních volbách v roce 2018 byl  
dne 15. listopadu opět zvolen primátorem. 

Zastupitelstvo jej pověřilo plněním úkolů 
na úseku samostatné působnosti města, a to 
v oblastech činnosti městské policie, kanceláře 
primátora, krizového řízení, kontroly a auditu, 
marketingu, zahraniční a regionální spolupráce, 
Teplárny České Budějovice, a.s. a Dopravního 
podniku města České Budějovice, a.s.
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Mgr. Juraj Thoma (HOPB)

1. náměstek primátora, plnění úkolů  
na úseku samostatné působnosti města  
pro územní plán, strategický plán a rozvoj, 
kulturu, Jihočeské divadlo, p. o.

Ing. Petr Holický (ANO)

Náměstek primátora na úseku samostatné 
působnosti města v oblastech: investiční 
výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, 
koncepce dopravy, územní rozvoj,  
architektura a urbanismus

Náměstci primátora
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JUDr. Ing. Tomáš Bouzek  
(Spol.pro Bud. - Lidovci a TOP 09)

Náměstek primátora na úseku samostatné 
působnosti města v oblastech: majetek, 
památková péče, Správa domů, s. r. o.,  
Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

Ing. Ivo Moravec (HOPB)

Náměstek primátora na úseku samostatné 
působnosti města v oblastech: správa veřejných 
statků, veřejné zakázky, životní prostředí, 
Pohřební ústav města České Budějovice, p. o., 
FCC České Budějovice, s. r. o., Sportovní zařízení 
města České Budějovice, p. o.

Ing. František Konečný, Ph.D. (ANO)

Náměstek primátora na úseku samostatné 
působnosti města v oblasti dopravy, územního 
rozvoje, architektury a urbanismu,  
Jihočeské letiště ČB a.s., DPM ČB a.s. 
Zastupitelstvo města České Budějovice  
na svém 4. zasedání dne 25. března 
2019 odvolalo Ing. Františka Konečného, 
Ph.D. z funkce náměstka primátora. Poté 
zastupoval město ve správních řízeních 
a vydával souhlasy náměstek Ing. Petr Holický.  
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Mgr. Viktor Lavička (ANO)

Náměstkem primátora byl zvolen 
na zastupitelstvu města dne 17. 6. 2019. 
Převzal veškerou agendu bývalého náměstka 
Ing. Františka Konečného, Ph.D., tedy oblast 
dopravy, územního rozvoje, architektury 
a urbanismu, DPM ČB a.s., Jihočeského letiště 
ČB a.s. Z funkce náměstka a radního města 
odstoupil v polovině dubna 2021.

Ing. Viktor Vojtko, Ph. D. (STAN)

Náměstek primátora pro oblast školství, 
sociální věci, cestovní ruch a IT. Na jednání 
zastupitelstva dne 7. 2. 2022 se vzdal funkce 
náměstka primátora a stal se radním pro  
oblast cestovního ruchu a IT.

Mgr. Tomáš Chovanec (HOPB)

Zastupitelstvo města zvolilo na svém jednání 
dne 7. února 2022 nového náměstka primátora, 
který plní úkoly na úseku samostatné 
působnosti města v oblastech: základní  
a mateřské školy, sport, domy pro seniory, 
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice p.o.
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Jak hodnotíte uplynulé volební 
období? Podařil se naplnit program, 
který jste si odsouhlasili? 

Rozhodně to byly velmi náročné roky, kdy jsme 
vedle běžné agendy a našich programových cílů 
naléhavě a bezodkladně řešili i úkoly vyplývající 
z aktuální situace, což se projevilo v časovém 
posunu některých plánů. 

Nouzový stav vyhlášený při pandemii covid-19 
trval téměř dva roky. Bylo to období, kdy 
jsme museli v řádu jednotek dnů zajistit 
roušky, respirátory a dezinfekci pro kritickou 
infrastrukturu ve městě, policii, hasiče, 
nemocnici, dopravní podnik a další, což se 
nám v rekordním čase podařilo. Prováděla 
se pravidelná dezinfekce budov magistrátu 
a veřejných prostor, testovali se jeho 
zaměstnanci a zaměstnanci městské policie, 
omezoval se provoz městské hromadné 
dopravy, úřadů, školek, škol a sociálních 
zařízení. Zajistili jsme provoz krizových tříd 
pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury, 
pomáhali s provozem očkovacího centra, 
nájemcům v komerčních prostorách patřících 

městu, kteří museli uzavřít provozovny 
nebo zásadně omezit jejich činnost, jsme 
odpustili nájemné. Městská policie dohlížela 
na dodržování protiepidemických opatření 
a asistovala při provozu očkovacího centra. 
To vše stálo jednak miliony z rozpočtu města 
a také spoustu času pro jednání krizového 
štábu. Současně bylo nezbytné zachovat 
provoz nejdůležitějších agend města a služeb 
občanům. Sotva se změnila pandemická situace, 
přišla ptačí chřipka a pomoc krajské veterinární 
správě s mapováním drobných chovů drůbeže 
a ptactva na území města. 

Od začátku března 2022 byl opět vyhlášen 
nouzový stav, tentokrát v důsledku válečného 
konfliktu na Ukrajině a uprchlické vlny, kterou 
bylo třeba řešit. Město muselo najít a připravit 
ubytovací kapacity, zajistit péči o přicházející 
běžence, zjednodušit adaptační podmínky 
rodin, zajistit sociální péči, školní docházku 
ukrajinských dětí a provoz dětských skupin.  

Vlna solidarity, ochoty pomáhat a vstřícnost 
občanů byla na začátku každé krize, ať už 
covidové nebo uprchlické, obrovská, nálady  
se však v průběhu času postupně měnily. 

Děkuji znovu všem, kteří se zapojili do šití 
roušek, pomáhali seniorům, uprchlíkům 
i neziskovým organizacím, děkuji lidem,  
kteří nabídli své byty, chaty, penziony, pokoje 
 či dopravu těm, kteří prchali a dosud prchají 
před válkou na Ukrajině. 

Rozhovor s primátorem Jiřím Svobodou

Jednání krizového štábu města v roce 2020
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Kromě výše popsaných vynucených aktivit jsme 
i nadále pokračovali v přípravách a realizacích 
rozvojových projektů. Byly však poznamenány 
aktuální situací a priority se postupem času 
logicky měnily. 

Proběhla kompletní rekonstrukce  
Mánesovy a Plavské ulice. Byly vybudovány  
další kilometry nových cyklostezek.  
Otevřeli jsme nové záchytné parkoviště 
Jírovcova, kam se vejde 438 aut a odkud 
je možné cestovat MHD do centra města. 
V realizační fázi je další velkokapacitní 
parkoviště u sportovní haly, kam se vejde  
až 495 aut a bude sloužit také pro dlouhodobé 
parkování návštěvníků i obyvatel města.  
Mnoho stávajících parkovišť jsme opravili,  
a kde to bylo možné, došlo k jejich rozšíření 
o další parkovací místa. 

Třetím rokem úspěšně funguje participativní 
rozpočet. Nápady občanů na zlepšení života 
ve městě jsou již vidět například v podobě 
laviček nad vodou u řeky Malše, vybudování 
osvěžovacího mlžítka u Biskupského gymnázia, 
hmyzích hotelů a květnatých pásů či 
odpočinkového prostoru Havraního náměstí 
u Rabenštejnské věže. 

V oblasti zásobování teplem dojde v příštím 
roce k napojení městské teplárny na horkovod 
z JE Temelín, což povede k úspoře třetiny 
spotřebovaného uhlí, a tudíž ke snížení emisí.  
Připravovaný projekt na výstavbu zařízení 
na energetické využívání odpadu (ZEVO) ukončí 
využívání fosilních paliv a přinese možnost 
likvidace a energetického využití směsného 
komunálního odpadu. V provozu by mělo být 
v roce 2028. Důraz je kladen na ekologický 
provoz, energetickou účinnost, ekonomický 
přínos, hospodaření s vodou a minimalizaci 

tepelných ostrovů ve městě. Projekt také řeší 
legislativní omezení v rámci odpadového 
hospodářství města. 

Ekologický trend je znát i v městské hromadné 
dopravě. Spolu s vedením dopravního podniku 
jsme zajistili velkou obnovu vozového parku 
a také zásadní modernizaci odbavovacího 
systému, vše navíc z titulů Evropské unie. 
Dopravní podnik nakoupil řadu úsporných 
nízkoemisních a bezemisních autobusů, 
minibusů a trolejbusů. Díky opatřením teplárny 
i dopravního podniku se ve městě v posledních 
letech významně zlepšilo životní prostředí. 
Úspor energií se dočkala už řada základních 
a mateřských škol. 

Značnou pozornost jsme věnovali vybudování 
nových dětských hřišť a opravám těch 
stávajících, ale také rozvoji zeleně.  
Konkrétně letos začala revitalizace parku 
Dukelská, která by měla být dokončena 
začátkem příštího roku. Vedle dosazení  
nových stromů a keřů zde vznikne další nové 
dětské hřiště a umožní se přístup k řece. 

Výraznou proměnou prošlo v létě  
i samotné náměstí Přemysla Otakara II. 

Návštěva primátora v podniku SINOP CB   
v rámci Primátorských dnů s Jihočeskou 
hospodářskou komorou
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Po mnoha diskusích, úpravách plánů, 
projednávání s veřejností i odborníky  
je od léta omezen průjezd náměstím,  
přibyly stromy v kontejnerech, nový  
mobiliář a květinová výzdoba. 

Dalším významným tématem je výstavba 
nových městských bytů v lokalitě Čtyři Dvory. 
Po zpracování projektu a tendru na dodavatele 
by v druhé polovině roku 2023 mohla  
být zahájena stavba, která počítá v první etapě 
s přibližně 150 novými byty od 1+kk po 3+kk.  

Přes uvedené komplikace, se kterými jsme 
na začátku volebního období nemohli počítat, 
se daří naplňovat hlavní body našeho koaličního 
programu a dělat pro obyvatele i návštěvníky 
města maximum k jejich spokojenosti. Některé 
ze zajímavých projektů se z objektivních 
důvodů nepodařilo do letošních komunálních 
voleb dokončit, ale realizovat se budou 
nejpozději v příštím nebo přespříštím roce.

Týdeník Ekonom vyhlašuje 
patnáctým rokem srovnávací 
výzkum Město pro byznys, který 
hodnotí podnikatelský potenciál 
měst a obcí v České republice.  
České Budějovice vyhrály první 
místo v rámci Jihočeského kraje.  
Jak na Vás tato zpráva zapůsobila?

Potěšilo mě a překvapilo vítězství v kraji, 
kterého jsme dosud v tomto výzkumu 
nedosáhli. Rovněž mne překvapil značný skok, 
kdy se Budějovice posunuly v hodnocení 
ze čtrnáctého místa na první pozici oproti 
předchozímu ročníku. Již léta podporujeme 
činnost Jihočeské hospodářské komory, která 
organizuje setkání zástupců města s členy 

komory. Ve spolupráci s hospodářskou  
komorou pravidelně navštěvuji jihočeské firmy, 
ať už zavedené velké společnosti nebo začínající  
a řešíme jejich problémy. V rámci našich 
rozvojových projektů pak spolupracujeme 
s řadou místních společností i s vysokými 
školami. Klíčové jsou aktuálně zejména dopravní 
stavby a rekonstrukce objektů ve vlastnictví 
města. Místní firmy se zapojují do kulturního 
i sportovního života ve městě, podporují 
neziskové organizace, ale pomocnou ruku 
poskytly i v době covidu a uprchlické krize.  
Toho si velice vážím, protože bez vzájemné 
podpory, komunikace a spolupráce by nebyl  
ani rozvoj života ve městě.

Primátor Jiří Svoboda při zahájení výstavy 
Teplárny České Budějovice na náměstí Přemysla 
Otakara II. a instalace stromů na náměstí
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Krizové řízení 

Desítky let se nepotýkala naše země s tolika 
krizovými situacemi jako v posledních dvou 
letech. Pandemie covid-19, která ovlivnila život 
nás všech od března 2020, na ni navazující ptačí 
chřipka v únoru 2022 a válečný konflikt, který 
způsobil příchod tisíců běženců z Ukrajiny, 
vyvolali potřebu přehodnocení priorit, účelného 
nasměrování finančních prostředků a nastavení 

krizové organizace a komunikace. Město muselo 
reagovat na vzniklé situace, hledat nová řešení 
dosud neznámých problémů a zároveň udržet 
běžný režim úřadu i života ve městě. Na začátku 
každé z krizových situací zřídilo město telefonní 
linku pomoci a e-mail pro podávání informací. 

Covid- 19
Členové Krizového štábu ORP České 
Budějovice ve spolupráci s krajským krizovým 
štábem, záchranáři, hasiči, městskou policií 
a neziskovými organizacemi zajišťovali 
distribuci zakoupených ochranných prostředků 
a dezinfekce občanům, městským společnostem 
i školám. Ve spolupráci s dopravním podnikem 
město zdarma provozovalo kyvadlovou dopravu 
k očkovacímu centru v areálu Výstaviště.
Zaměstnanci magistrátu se přímo podíleli 
na provozním zajištění chodu očkovacího 
centra. Pomoc byla poskytnuta v době 
pandemie také podnikatelům v oblasti 
gastronomie, sociálním zařízením i rodičům 
pracujícím v první linii, pro jejichž děti 
provozovalo město vybrané školky a školy.  

Zasedání krizového štábu města



Č e sk é  B u d ě j o v i c e  2 018 -  2 022 15

Uprchlická krize
Od března začaly také do Českých Budějovic 
proudit první stovky ukrajinských rodin, 
především žen a dětí, kterým bylo potřeba 
poskytnout zejména ubytování a pomoc ještě 
před zahájením provozu Krajského  
asistenčního centra pomoci Ukrajině v Plané. 
Po jeho spuštění zajistilo pro ukrajinské  
občany město zdarma kyvadlovou autobusovou 
dopravu usnadňující přepravu od vlakového 
nádraží ke Krajskému asistenčnímu centru 
pomoci na letišti. 

Komunitní centrum Nadija
v KD Slavie

Příprava městského bytu

Město uvolnilo k ubytování téměř 30 městských 
bytů. Základní a mateřské školy přijímaly 
ukrajinské děti. Z rozpočtu města byla v první 
fázi vyčleněna rezerva 5 miliónů korun  
pro pomoc běžencům, později navýšena  
na 10 milionů. Za tyto prostředky byl  
nakoupen nábytek a další nutný inventář  
pro ubytování uprchlíků, hrazeny náklady 
spojené se vzděláváním, ubytováním 
a integrací. Město odeslalo na účet organizace 
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Člověk v tísni milion korun jako humanitární 
pomoc. V areálu bývalých Žižkových kasáren 
bylo otevřeno sběrné místo pro potravinové 
a hygienické potřeby, deky, ložní prádlo  
a další, kam občané přinášeli svou pomoc 
určenou pro nově příchozí válečné utečence. 

V dubnu 2022 se otevřelo v KD Slavie Komunitní 
centrum pro Ukrajince, kde naleznou nejen 
dětský koutek, ale také psychosociální poradnu, 
poradenství v oblasti hledání zaměstnání, místo 
setkávání a sdílení zkušeností a zážitků.

Spolupráce s partnerskými městy

Statutární město má uzavřeno partnerství  
s pěti evropskými městy. S francouzským 
Lorientem, slovenskou Nitrou, rakouským 
Lincem a německým Pasovem a Suhlem. 

Poslední návštěva partnerského města v Českých 
Budějovicích se uskutečnila v říjnu 2021. V rámci 

Setkání pasovských seniorů s náměstkem primátora Viktorem Vojtkem  
na českobudějovické radnici v září 2019

návštěvy francouzské delegace z Lorientu 
a francouzského velvyslance v ČR se konal 
slavnostní křest vydání česko-francouzského 
cestopisu. Originál sepsal budějovický spisovatel 
Karel Hansa v roce 1950 na základě svých 
poznámek a fotografií z cest do Bretaně v roce 
1927. České Budějovice jako své poděkování 
za pomoc Lorientu v době povodní v roce 2002 
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věnovaly stovky vydání knihy městu a místní 
knihovně. v Lorientu. Každý rok se v jihočeské 
metropoli koná s podporou města festival Bonjour 
Budějovice pořádaný Alliance Française Jižní 
Čechy. 

Návštěva z města Lorient 15. 10. 2021 na radnici a křest knihy v Jihočeské vědecké knihovně



18

Teplárna České Budějovice a.s.

Město je jediným akcionářem teplárny  
a rada města vykonává práva jediného 
akcionáře. Má tak plnou kontrolu nad 
fungováním akciové společnosti.  
Celkový počet teplem zásobovaných 
domácností v Českých Budějovicích  
stoupá několik let a blíží se ke 30 tisícům.  
Dalšími zákazníky jsou více než dvě stovky 
místních firem a institucí. I přes složité  
covidové období zvýšila Teplárna České 
Budějovice v roce 2021 jak dodávku  
tepelné energie o téměř 9,5 procenta,  
tak i výrobu elektřiny o 41 procent. 

Rekultivace bývalého odkaliště 
teplárenského popílku
Bývalé odkaliště teplárenského popílku se 
nacházelo mezi Českými Budějovicemi, Srubcem 
a Starými Hodějovicemi. Odkaliště sloužilo 
teplárně téměř třicet let, mezi roky 1980 až 
2009, k ukládání vedlejších produktů po spálení 
uhlí. V polovině roku 2021 skončila rekultivace 
bývalého odkaliště a území zhruba 50 hektarů 
získalo původní krajinný ráz. 

ZEVO Vráto získalo souhlas od MŽP
Připravované zařízení na energetické využívání 
odpadu (ZEVO), které pomocí nejmodernějších 

technologií promění ekologicky komunální 
odpad na teplo a elektřinu, vznikne 
v brownfieldu výtopny Vráto do roku 2028.  
Tu hodlá městská teplárna uzavřít po roce 2024. 
Výstavba ZEVO Vráto je jedním ze základních 
pilířů zastupitelstvem jednomyslně přijaté  
Strategie pro zelené město, která řeší 
dekarbonizaci teplárny a počítá s ukončením 
spalování uhlí ještě před ambiciózními  
termíny opatření proti klimatické změně 
Evropské unie. Mezi další klíčové projekty  
patří napojení horkovodního napáječe 

Bývalé odkaliště ve Starých Hodějovicích

z elektrárny v Temelíně do distribuční 
sítě teplárny a vybudování nového kotle 
na spalování dřevní štěpky.

Projekt stavby ZEVO Vráto získal  
v dubnu 2022 souhlasné stanovisko  
Ministerstva životního prostředí ČR.  
V tomto komplexním procesu ministerstvo 
ověřilo, že záměr je ve všech parametrech 
akceptovatelný. Zařízení bude využívat 
především směsný komunální odpad  
z území jižních čech, který zůstal po primárním 
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vytřídění v domácnostech či firmách  
bez jiného využití. Energeticky využitelné 
odpady tedy mohou sloužit jako lokální, 
částečně obnovitelný zdroj energie  
nahrazující fosilní paliva. Tyto odpady navíc 
neskončí na skládkách. Kromě energetické 
účinnosti zařízení a snížení vlivu na okolí je 
v tomto projektu kladen důraz na udržitelnost,  
využívání recyklovaných materiálů,  
maximalizaci zelených ploch, využití 
obnovitelných zdrojů energie, hospodaření 
s vodou a boj s tepelnými ostrovy ve městě.

Doprava ve městě 

Dopravní situace v Českých Budějovicích  
je jedním z palčivých problémů města.  
V rámci zkvalitnění dopravní obslužnosti  
se koalice zaměřila na několik zásadních  
bodů řešení: obnovu vozového parku  
městské hromadné dopravy, rozšiřování 
parkovacích míst, opravy silnic a chodníků, 
budování cyklostezek, zklidnění dopravy 
v historickém centru města a vybudování 
moderního Dopravně-informačního centra  
pro řízení dopravy ve městě (DIŘC). 

Městská hromadná doprava

Obnova vozového parku  
dopravního podniku
Město postupně obnovovalo vozový park 
dopravního podniku. Nakoupeny byly moderní 
ekologické a úsporné autobusy a trolejbusy.  
Rok 2018 znamenal největší obnovu vozového 
parku v historii českobudějovické MHD. 
Celkem bylo v roce 2018 pořízeno 46 nových 
vozů: 24 autobusů se CNG pohonem,  
11 elektrobusů a 11 kloubových trolejbusů 
s trakční baterií. Celková investice do vozového 
parku činila 498,7 milionu korun, z čehož  
85 procent pokryla právě dotace EU. 

Elektrobusy obsluhují nově vzniklé linky 
spojující centrum města s parkovištěm 
Jírovcova, nemocnicí a Havlíčkovou kolonií. 

V roce 2021 bylo zakoupeno 9 autobusů 
SOLARIS U18 za 70,7 mil. Kč, které splňují 
nejpřísnější emisní normu euro 6 step D,  
které jsou i s dieselovým pohonem  
ohleduplné k místnímu ovzduší.

 

Vozový park DPMCBVizualizace zařízení ZEVO
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Virtuální jízdenka
Dopravní podnik města České Budějovice  
zavedl v prosinci 2021 možnost pořízení 
jízdného na odbavovacích zařízeních přímo 
ve vozech městské hromadné dopravy,  
a to bezprostředně po nástupu do vozu.  
Platbu je možné provést elektronickou platební 
kartou, tedy i prostřednictvím mobilních 
telefonů, hodinek nebo dalších zařízení, které 
mají cestující se svou platební kartou spárované. 
Tato zařízení nebo platební karty slouží jako 
identifikátor při přepravní kontrole, při platbě 
ve voze tedy cestující nebude mít žádnou 
papírovou jízdenku. Koupě virtuální jízdenky  
je možná pouze bezkontaktně, tedy přiložením 
identifikátoru k symbolu bezkontaktní platby 
těsně pod obrazovkou. 

Prvky telematiky
Spolu s novým způsobem odbavení cestujících 
spustil dopravní podnik i další část projektu 
„Rozvoj prvků telematiky pro zvýšení 
kvality a atraktivity služeb MHD v Českých 
Budějovicích“ (tzv. RPT), jehož je nový 
odbavovací systém součástí. Systém RPT totiž 
kromě nákupu jízdenek ve vozech umožní 
efektivnější řízení městské hromadné dopravy 
a zlepšení služeb a informovanosti cestujících. 
Tento zásadní projekt dopravního podniku je 
spolufinancován z fondů EU. 

Parkovací zóny
V prosinci 2021 město zrealizovalo již 3. etapu 
projektu organizace dopravy v klidu, tentokrát 
v jižní části území statutárního města České 
Budějovice. Navazuje tak na již zprovozněnou 
rozšířenou 1. parkovací zónu v roce 2017 
a 2. etapu ukončenou v roce 2020. Zavedení 
parkovacích zón v jejich dokončené 3. etapě si 
v některých ulicích vyžádalo také změnu režimu 
dopravy a instalaci nových parkovacích automatů. 
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prostor administrativní budovy vozovny 
Dopravního podniku města České Budějovice 
v ulici Horní. 

Vybudování centra v sobě zahrnuje dopravní 
řídící ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, 
dohledové centrum městské policie  
a množství dalších technologií zajišťujících 
přenos, zpracování, vyhodnocování,  
ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat  
a řídících pokynů pro navazující telematické 

aplikace, uživatele dopravního systému  
města a případně i pro další odloučená 
pracoviště. Součástí DIŘC bude také  
trvalý dispečerský dohled. 

Aktuálně probíhají stavební úpravy.  
Spuštění centra se očekává v roce 2023.  
Celkové náklady činí 120 milionů korun. 
 

Třetí etapa se týká oblastí Havlíčkovy  
kolonie, Lidické třídy po ulici Papírenská 
a přilehlých ulic. Hlavním smyslem zavedení 
modrých zón je zvýšení komfortu v podobě 
jistoty parkování, a to jak rezidentům,  
tak i firmám a institucím. 

DIŘC – Dopravně informační  
řídící centrum
Dopravně informační a řídící centrum (DIŘC) 
bude umístěno do stávajících nevyužitých 

Vizualizace DIŘC
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Jak hodnotíte uplynulé volební 
období? Podařil se naplnit program, 
který jste si odsouhlasili? 

Doba je, jaká je, a jsem rád, že přes všechny  
těžkosti, které v posledních dvou letech  
nastaly, se nám i tak podařilo významně  
pokročit v našich plánovaných projektech,  
jako je přestavba kulturního domu Slavie,  
se kterou se začne již brzy, rekonstrukce  
Domu umění, naplňování strategie Město  
a voda. Na park Dukelská a jeho revitalizaci  
bude navazovat rekonstrukce Slavie a proměna  
Zátkova nábřeží, které s uvedenou strategií 
souvisejí. Naší velkou ambicí je využití vody a řek 
jako přirozené lokality pro odpočinek, ochlazení 
v horkých dnech, místo setkávání, občerstvování, 
her s dětmi, ale i kulturního vyžití a to se myslím 
brzy naplní.  Díky poloze města máme velký 
potenciál pro rozšiřování nejrůznějších aktivit  
pro rozvoj cestovního ruchu i ve prospěch 
kulturního a sportovního vyžití. Plavby na lodích, 
půjčovny sportovních potřeb, podpora akcí 
konajících se na řekách a hlavně rozvojové  
projekty v rámci strategie Město a voda  
mají za cíl přivést lidi k vodě a pobavit je. 

Břehy řek ožily plavci, kteří využívají mola 
na řekách, která instalujeme na březích  
již od roku 2020. Provoz je vždy plánován 
do října, kdy musejí být z vodní hladiny 
odstraněna podle požadavku správce povodí. 
Na Vltavě se nacházejí u TJ Meteor,  
Lučního jezu, tenisových kurtů LTC (bývalá 
Libra) a v sousedství písečných pláží  
u Voříškova dvora. Další dvě mola na Malši 
plavci najdou nad Velkým a Malým jezem. 
V roce 2021 přibylo koupací molo pod bytovým  
komplexem Luční jez a opalovací molo  

O kultuře, participativním rozpočtu, projektu Město a voda i přípravách 
na kandidaturu EHMK s 1. náměstkem primátora Jurajem Thomou

Ocenění úspěšných předkladatelů projektů 
participativního rozpočtu v roce 2021

Tisková konference k rekonstrukci KD Slavie
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v lokalitě Malý jez v sousedství toho koupacího 
na pravém břehu řeky Malše, které má schůdky 
k pozvolnému vstupu přímo do vody. 

Dále plánujeme rozšiřování parku 4Dvory 
a zlepšení nabídky aktivit na Sokolském ostrově. 
Velkou opravou prošlo během covidových 
opatření technické zázemí Otáčivého hlediště 
v Českém Krumlově. 

Těší mě aktivní zapojení občanů 
do participativního rozpočtu, který  

Branišovský les pro děti, obnovení polních 
cest či tréninkové hřiště v Kališti. Další projekty 
se právě dokončují, jako třeba modernizace 
naučné stezky Vrbenské rybníky.

Další projednávanou záležitostí je příprava 
nového územního plánu. Zastupitelé rozhodli 
13. června o změnách v územním plánu, 
které se týkají také například nové výstavby 
bytů v různých lokalitách města. Například 
v Haklových Dvorech, na Složišti, U Rybníčku, 
u Branišovské ulice či U Hada. Budoucí rozvoj 
Českých Budějovic je úzce svázán s oblastí 
podél železnice a s prostorem okolo vlakového 
nádraží. Z hlediska velikosti a významu má 
zásadní rozvojový potenciál oblast, táhnoucí se 
od severu na jih kolem železnice a rozprostírající 
se na východě až k budoucí trase dálničního 
obchvatu a na západě zasahující do přilehlých 
částí Pražského předměstí i centrální 
části kolem Lannovy třídy. O tom všem je 
studie ČB.21 SMART GREEN CITY, která je 
důležitým podkladem pro přípravu nového 
územního plánu. Výstavba obchvatu dálnice 
D3, dobudování IV. železničního koridoru, 
modernizace nádraží s možným východním 
vstupem ze Zanádražky – z ulice Dobrovodská, 
plánovaný tunel městského okruhu, 

1. náměstek primátora Juraj Thoma na výstavě 
projektů participativního rozpočtu 2021

funguje již třetím rokem a jeho výsledky jsou  
již v ulicích města znát. Lidé si všímají svého 
okolí a svými nápady přispívají k jeho zlepšování 
a o to hlavně jde, aby se nám všem ve městě 
stále lépe žilo. Každý rok přihlašují lidé desítky 
zajímavých projektů a ty nejlepší se realizují. 
V posledních dvou letech máme alokováno 
deset milionů korun, které jsou každoročně 
určeny na realizaci schválených projektů. 
Momentálně je již dokončeno například 
Havraní náměstí, lavičky nad vodou, květnaté 
pásy a hmyzí hotely, osvěžení v centru města, 
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připravovaná rekonstrukce Žižkových kasáren, 
to všechno jsou obrovské příležitosti a výzvy,  
jak rozšířit a restartovat východní část  
města i jeho přilehlé centrum. Transformace 
území je velkou příležitostí jak pro město,  
tak pro městskou teplárnu. V nové lokalitě  
by mohlo najít bydlení přes 35 tisíc obyvatel  
a práci přes 20 tisíc. 

Co pro vás znamená léto ve městě? 

Kromě báječných procházek a koupání  
v přírodě hlavně návštěvy kulturních akcí, 
výstav, festivalů. Známý je například sochařský 
festival Umění ve městě, koncerty na soutoku 
řek Múzy na vodě, Radniční léto a Hudební 
večery na náměstí Přemysla Otakara II., ale také 
Letní Vltava, která nabízí divadelní představení 
pro děti v parku 4Dvory a koncerty na pláži 
břehu Vltavy u sídliště Vltava. Velmi oblíbené 
se staly také akce konané v letním kině Háječek, 
které se snaží filmová představení obohatit 
grilováním, divadlem, koncerty, tematickými 
večery a programem pro děti. Celkový 
rozvoj města nám dává oporu v přípravách 
kandidatury města na titul Evropské hlavní 
město kultury, o který se v roce 2028 bude 
hlásit jedno české a jedno francouzské město. 

Kandidátskou přihlášku odevzdáme 1. 9. 2022 
a nositel titulu bude známý začátkem roku 2023. 
Na kandidatuře spolupracuje statutární město 
také s Jihočeským krajem. Mladý tým kreativců 
a umělců, vedených spolkem Budějovice 2028, 
pracuje intenzivně na přípravách a zaměřil se 
také například na oživení komunitního setkání 
i v okrajových částech města, obohacuje 
nabídku tradičních akcí. 

Participativní rozpočet

Od roku 2020 mohou občané podávat své 
projekty na zlepšení prostředí ve městě  
v rámci tzv. participativního rozpočtu  
PRO Budějce. V prvním roce bylo na podporu 
těchto projektů alokováno z rozpočtu města  
5 milionů korun, v následujících dvou ročnících 
byla alokovaná částka zvýšena již na 10 milionů 
korun. Projekty jsou rozděleny podle výše 
navrženého rozpočtu na kategorie malé  
(do 700 tisíc) a velké (do 2 milionů korun  
včetně DPH). Projekty mohou podávat nejen 
obyvatelé města, ale také lidé, kteří zde pracují 
nebo studují a jsou starší 18 let. Návrh musí být 
veřejně prospěšný a na majetku a území města. 

Projekty, které jsou formálně schváleny, 
postupují do další fáze, kterou je červnové 
sbírání podpory v podobě lajků, kdy může 
kdokoliv podpořit libovolný počet formálně 
schválených projektů, každý projekt však 
maximálně jedenkrát. Pokud bude projekt 
podpořen alespoň 100 lajky, pokračuje 
k posouzení proveditelnosti ze strany vybraných 
pracovníků z jednotlivých odborů magistrátu 
města, tzv. pracovní skupiny. V říjnu pak probíhá 
velké hlasování, ve kterém mohou hlasovat 
pouze plnoletí občané s trvalým bydlištěm 
v Českých Budějovicích. Každý může udělit 
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dva hlasy – jeden pro malý a druhý pro velký 
projekt. Všechny proveditelné projekty jsou 
v průběhu října také vystaveny na náměstí 
Přemysla Otakara II. Během moderovaného 
slavnostního zahájení výstavy mohou 
navrhovatelé přiblížit svůj projekt občanům 
a zodpovědět případné dotazy.

V roce 2020 bylo podáno 51 projektů, z nichž 
23 bylo uznáno jako proveditelné a postoupilo 
do finálního hlasování. Většina projektů se týká 
nových dětských hřišť a sportovišť, relaxačních 
míst, výsadby městské zeleně, zkrášlení 
veřejného prostranství, ale i pořádání kulturních 
akcí. Realizovalo se devět z nich, přičemž  
v letošním roce je již 7 realizováno a dva se letos 

dokončují. Nejznámějším z nich jsou Lavičky 
nad vodou, kdy na soutoku Malše a Vltavy 
vznikly 3 lavičky a schody k pohodlnému 
posezení a relaxaci u řeky, město navíc projekt 
podpořilo rozšířením o celý jeden segment, 
který je již v projektové přípravě. Stejně tak se 
již rodiny s dětmi těší z dokončeného projektu 
Branišovský les pro děti a lesní stezka s hřištěm 
a Květnaté pásy a hmyzí hotely. V červnu 
byl dokončen také projekt Tréninkového, 
posilovacího a překážkového hřiště v Kališti. 
V centru města bylo dokončeno tzv. Havraní 
náměstí, tedy prostor pro pouliční posezení 
a kulturní vystoupení před Rabenštejnskou věží, 
nebo instalace mlžítka, osvěžení na náměstíčku 
u Biskupského gymnázia. 

Do ročníku 2021 poslali občané celkem 
68 projektů, z nichž bylo hned 27 městem 
vyhodnoceno jako realizovatelných,  
o jejichž dalším osudu rozhodli opět občané.  
 Ti ve finálním říjnovém hlasování posunuli  
11 z nich do fáze realizace a město na nich  
již intenzivně pracuje. V roce 2022, tedy 
v letošním ročníku, bylo podáno 37 projektů,  
ze kterých 26 získalo potřebný počet lajků. 
Z toho 11 malých s limitem rozpočtu  
do 700 000 korun a 15 velkých s limitem 
rozpočtu do 2 milionů. Tyto projekty jsou  
nyní ve fázi posouzení proveditelnosti. 

Lavičky nad vodou – slepé rameno Malše Mlžítko u Biskupského gymnázia
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Aktuálně probíhá příprava projektů: Pohybový 
park Nemanice, Venkovní horolezecká stěna –  
boulder na Složišti, Rozšíření a modernizace 
naučné stezky u Vrbenských rybníků, Městský 
holubník, Workoutové hřiště na Pražském 
předměstí, Manuál pro čistý Malák, Petanque 
Stromovka, Zastínění dětského pískoviště 
u Malého jezu, Modernizace dětského hřiště 
na rohu ul. Šrámka/Lipenská, Agility park – psí 
hřiště, Rozbušíme zeleno-modré srdce Nového 
Vráta, Bouldrová stěna u řeky Malše.

Město České Budějovice usiluje o kandidaturu 
na Evropské hlavní město kultury. Tento titul  
je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou 
unií dvěma či více městům z různých 
evropských států. Ta mají po celý rok možnost 
představit Evropě svůj kulturní život a jeho 
rozvoj. Titulem se mohlo od roku 1985 
pyšnit už přes šedesát měst, od metropolí 
po desetitisícová městečka. 
V České republice získala tento titul v roce 2000 
Praha a o patnáct let později Plzeň.  
Záměr podat v příštím roce kandidaturu  
pro rok 2028 už před Budějovicemi ohlásili 
dříve v Brně, Chomutově, Liberci a v Broumově. 
O vítězi rozhodne mezinárodní porota 
ve dvoukolovém hodnocení v průběhu roku 
2022. Města, která v minulosti obdržela titul, 
zaznamenala nejen vysoký počet návštěvníků 
v samotném roce oslav, ale také stabilní nárůst 
počtu turistů. Titul má dopad jak na růst tržeb 
v místních podnicích, tak na celkový počet 
pracovních míst v regionu. 

Spolek Budějovice 2028, pověřený vedením 
kandidatury města, v současné době sepisuje 
přihlášku do 1. kola soutěže, které se uzavírá 
1. září 2022. V rámci kandidatury vzniká také 
kulturní strategie města. Kulturní strategie 

definuje oborovou vizi a strategické směřování 
města v oblasti kultury, stanovuje konkrétní 
podmínky pro rozvoj prostředí (podhoubí) 
a systém podpory kultury ve městě a definuje, 
jakým způsobem má město k podpoře 
přistupovat. 

Součástí příprav na kandidaturu vznikl 
podpůrný program Kul.turista neboli půlroční 
festival ve veřejném prostoru, který postupně 
putuje po všech částech města. Organizačním 
týmem se v každé čtvrti stávají místní 
obyvatelé, spolky nebo i školy, které město 
podporuje v tom, aby se mezi sebou propojili 

Evropské hlavní město kultury 2028



Č e sk é  B u d ě j o v i c e  2 018 -  2 022 27

a připravili si vlastní program pro sousedy 
z celého města. Zároveň v každé čtvrti probíhá 
urbanistický workshop. 

Strategie rozvoje kultury 
a kreativních odvětví města  
České Budějovice 2023 – 2025
Zastupitelstvo města schválilo Strategii rozvoje 
kultury a kreativních odvětví města pro roky 
2023 – 2025. Pro byli všichni zastupitelé. Jedná 
se o důležitý milník při přípravě přihlášky 
na Evropské hlavní město kultury.
Strategie, podle níž bychom v příštích více 
než deseti letech měli rozvíjet a podporovat 

kulturu, je především plán na zlepšování 
kvality života nás všech v Českých Budějovicích 
a v Jihočeském kraji. Do procesu příprav 
strategie se zapojilo více než 2000 občanů, 
místních kulturních aktérů, umělců a odborníků 
z celé ČR. Řeší především péči o infrastrukturu, 
lidi, jejich kompetence, vztahy i dostatek 
zdrojů, lepší prezentaci kulturních projektů 
a jejich dostupnost, rozvoj talentů, kreativního 
vzdělávání a zpřístupnění kulturního dědictví 
a podporu komunit a sousedských vztahů.  
Bližší informace na www.budejovice2028.eu.

Kultura

Krajské město České Budějovice pořádá  
na jaře tradiční masopustní koledu a jarní, 
švestkové a adventní trhy. Advent je také 
ve znamení slavnostního rozsvícení vánočního 
stromu a příletu anděla. To je výčet jen 
některých z nejznámějších akcí konaných 
ve městě v průběhu roku. Konání akcí ovlivnila 
v letech 2020 – 2021 epidemie koronaviru.

Pro České Budějovice je typická bohatá  
nabídka letního kulturního programu.  
Statutární město je pořadatelem mnoha  
již tradičních akcí a festivalů, jako jsou  

například Múzy na vodě, série koncertů,  
které se konají v první červencový týden 
na slepém rameni Vltavy, koncerty se  
odehrávají také na náměstí Přemysla Otakara II. 
v rámci Hudebních večerů na náměstí.  
Radniční léto nabízí o prázdninách množství 
pohádek pro děti a několik folkových koncertů 
na radničním nádvoří. Od roku 2020 se v létě 
konají také akce v lokalitě sídliště Vltava na pláži 
u řeky. Letní Vltava zahrnuje program folkových 
koncertů a divadelních představení pro děti, 
skate festival, koncerty v parku 4Dvory. Milovníci 
filmu navštěvují oblíbený Kinematograf bratří 
Čadíků na náměstí Přemysla Otakara II. 
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Dále město finančně podporuje řadu 
významných akcí, jako je například Jihočeský 
jazzový festival, multižánrový pouliční festival 
Město lidem/lidé městu, běžecké závody  
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice,  
Winter run a Run tour. Konkrétně v roce 2022 
se koná celkem 324 akcí, z toho 52 divadelních 
představení, 85 koncertů, 64 filmů, 25 výstav,  
25 festivalů, 7 sportovně společenských akcí  
a 67 různých dalších kulturních událostí. 

Jihočeské divadlo
V roce 2021, v době proticovidových opatření 
a omezení kulturních akcí, přistoupilo město 
k rozsáhlým stavebním a technickým opravám 
na Otáčivém hledišti Jihočeského divadla 
v Českém Krumlově. V prostorách pod jevištěm 
byly provedeny nové omítky, elektroinstalace, 
na povrchu točny stěrky a instalace kotvení 
diváckých sedaček a kroužkového sběrače, 
který umožňuje neomezené otáčení točny 
kolem tzv. královské hřídele. Proměna se dotkla 
i zvukového vybavení, které přineslo digitální 
reprodukci zvuku. Zásadní bylo přenesení 
pracoviště zvukařů z prostoru letohrádku 
Bellarie přímo do velína na točně. V areálu 
zahrady byly provedeny práce na kabelových  
rozvodech včetně instalace koncových 
přípojných prvků, např. rozvaděčů  
pro scénické osvětlení. Otáčivé hlediště  
ročně přivítá přes 55 000 návštěvníků. 

Ocelový kůň na náměstí Přemysla Otakara II.,  
Umění ve městě 2022
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Centrum současného umění 
a architektury na náměstí  
Přemysla Otakara II. 
Další plánovaná rozsáhlá rekonstrukce se 
týká Centra současného umění a architektury 
na náměstí Přemysla Otakara II. Vzhledem 
k navýšení cen ve stavebnictví byla tato 
rekonstrukce pozdržena. Nyní pokračují práce 
na projektové dokumentaci. Termín zahájení 
vlastní rekonstrukce je samozřejmě závislý také 
na cenách stavebního materiálu a prací. Provoz 
domu by měl být celoroční. Kromě stávající 
uznávané a respektované Galerie současného 
umění a architektury se zde do budoucna 
počítá i se sdílenými kancelářemi, edukačním 
centrem pro děti, infocentrem a multifunkčním 
prostorem na střeše. 

KD Slavie
Budova 150 let starého kulturního domu 
Slavie projde v příštích dvou letech zásadní 
rekonstrukcí. Přístavbou bude navíc 
prodloužena směrem k Jihočeskému muzeu, 
čímž se zvětší kapacita hlavního sálu a vznikne 
druhý sál. Zázemí zde bude moci nalézt 
i Jihočeská komorní filharmonie. Souběžně 
proběhne kompletní rekonstrukce stávající 
budovy pro potřeby 21. století. Součástí řešení 
je i okolí Slavie směrem k řece Malši. Vítězem 
architektonického soutěžního dialogu bylo 
odbornou komisí vybráno a následně radou 
města potvrzeno konsorcium ateliérů Chaix & 
Morel et Associés z Francie, ateliéru Christian 
Anton Pichler a ateliéru Jan Proksa z Rakouska.
V dubnu 2022 nabylo právní moci stavební 

povolení. Město v návaznosti na probíhající 
projekční práce a na vydaná povolení 
vyhlásilo na jaře roku 2022 tzv. předběžné 
tržní konzultace. Přihlásilo se šest společností, 
vyplněný dotazník jich městu poslalo pět. Město 
vyhlásilo veřejnou zakázku na rekonstrukci 
a dostavbu letos v květnu a do listopadu předá 
Slavii vítězi soutěže. Kapacita hlavního sálu 
bude 235 diváků na sezení a 116 na balkoně. 
Maximální kapacita míst na stání bude 535 lidí 
a 135 na balkoně. Dále zde bude jeviště pro 60 
účinkujících. Sál bude otočen o 90 stupňů oproti 
současnému stavu. Do malého sálu v prvním 
patře se vejde 150 sedících diváků a budou 
se v něm odehrávat koncerty, ale i přednášky, 
klubové kino a podobně.

Rekonstrukce KD Slavie a Centra současného umění a architektury
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Jak hodnotíte uplynulé volební 
období? Podařil se naplnit program, 
který jste si odsouhlasili?
 
Pandemie covidu se samozřejmě podepsala 
nejen na zdraví lidí, ale také na prodloužení 
a zdražování stavebních prací, materiálů 
a projekčních služeb. To nás zcela logicky vedlo 
k přehodnocení některých projektů koaličního 
programu. Museli jsme určit investiční priority. 
V řadě již započatých projektů pokračujeme. 
Mám na mysli například systémy dopravní 
telematiky nebo plánované rekonstrukce ulic či 
mateřských a základních škol. Začala revitalizace 

parku Dukelská, s vybraným zhotovitelem 
parkovacího domu u sportovní haly ladíme 
poslední technické detaily, aby se stavba mohla 
na podzim zahájit, a přes zvýšené náklady 
nadále počítáme s rekonstrukcí KD Slavie.  
Covid i uprchlická krize znamenaly pro rozpočet 
mnohamilionové výdaje na nákup ochranných 
prostředků pro občany, úřady a složky krizové 
infrastruktury, dezinfekci veřejných prostor, 
zajištění dopravní obslužnosti očkovacího 
centra a krajského asistenčního centra, 
umožnění bydlení a vzdělávání ukrajinským 
občanům, kteří kvůli válce našli zázemí na jihu 
Čech, a mnoho dalšího. 

Klíčové pro nás byly dopravní stavby, jako 
dobudování velkokapacitního odstavného 
parkoviště Jírovcova, propojky komunikací 
mezi sídlišti Máj a Vltava, kruhová křižovatka 
na Branišovské ulici, na kterou naváže podle  
již pravomocného stavebního povolení 
propojení ulice Milady Horákové do ulice 
Na Sádkách a rekonstrukce řady významných 
ulic jako je Mánesova, Nerudova, Šumavská, 
Otavská, L. M. Pařízka a Plavská, kde jsme 

řešili nové chodníky, infrastrukturu, přechody 
pro chodce, světelnou signalizaci, ale i nově 
otevřené cyklostezky Suchomelská, Lidická 
a Plavská. Po celé období se průběžně věnujeme 
rekonstrukcím a modernizacím zastávek MHD, 
což je vidět třeba na Mariánském a Senovážném 
náměstí nebo Na Dlouhé louce.

Lepší průjezdnosti křižovatkou na  
Senovážném náměstí jsme pomohli  

O problematice dopravy, rekonstrukcích škol, silnic a nových cyklostezkách  
s náměstkem primátora Petrem Holickým
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umístěním tzv. autobusového bypassu,  
který umožňuje souběžnou jízdu vozidel 
směrem k Lannově třídě od DK Metropol 
i z Žižkovy ulice. Nově mohou vozidla  
MHD jedoucí od Metropolu využít pravý 
odbočovací pruh do Žižkovy ulice i pro  
přímý směr. Byla zde přeložena 
a zmodernizována podzemní vedení 
inženýrských sítí, světelná signalizace  
včetně prvků telematiky, veřejné  
osvětlení a chodníky. 

Přes 277 milionů korun jsme v uplynulých 
čtyřech letech investovali do rekonstrukcí  
škol. Většinou se jednalo o opatření  
k úsporám energií jako je zateplování, 
rekuperace výměny vzduchu, výměna oken 
a doplnění venkovních žaluzií, případně 
budování nových učeben, sportovišť a dílen. 
Nákladnějšími akcemi byly rozšíření kapacity  
MŠ Železničářská, stavba atletického  
koridoru v ZŠ O. Nedbala, nových  
odborných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská  
a ZŠ Matice školské, rekonstrukce vedoucí 
ke snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha  
a MŠ Papírenská či přestavba spojovacích 
chodeb a vznik nových shromažďovacích 
prostor v ZŠ Grünwaldova. Nyní dokončujeme 
nový pavilón v ZŠ Pohůrecká, který obsadí  
žáci již ve školním roce 2022/23. 

Na všech nových projektech spolupracujeme 
s projektanty v rámci doporučení aktuálně 
schválené Adaptační strategie města s ohledem 
na ekologii s cílem úspory energie, zpomalení 
odtoku a využití dešťové vody a posílení 
městské zeleně. 

V budoucích letech vidím jako prioritu zvýšení 
investic do rekonstrukcí ulic a veřejných 
prostranství spojenou se zvýšením tempa 

obnovy vodovodní a kanalizační sítě včetně 
čistírny odpadních vod, tedy vodohospodářské 
infrastruktury v majetku města, která je 
v některých částech na sklonku své životnosti.  

Radnice spolupracuje a dále bude cíleně 
podporovat státního investora, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic, k dobudování 
nadřazeného komunikačního skeletu, který 
významně ovlivňuje průjezdnost města, 
a tvoří ho dálnice D3 se Severní spojkou jako 
součástí obchvatu města. Důležitá je také úzká 
spolupráce s Jihočeským krajem na doplnění 
a rekonstrukci sítě krajských silnic druhé a třetí 
třídy, které tvoří páteřní městské radiály.  
Běží spolupráce na realizaci dálničního 
přivaděče pod Srubcem, připravuje se propojení 
Mánesovy třídy a Zanádražní komunikace 
přes kolejiště seřaďovacího nádraží, v jižní 
části města vznikne nové přemostění Vltavy, 
protože silniční propojení vltavských břehů 
jen v místě třech mostů již dnes představuje 
riziko a v budoucnu nebude stačit. Společně 
s investicemi do telematických systémů 
a dopravně informačního řídícího centra, 
které bude v příštím roce dokončeno v areálu 
dopravního podniku, je realizace uvedených 
investic podmínkou pro zlepšení dopravní 
situace ve městě. Spolu s parkovacím 
domem na Dlouhé louce připravujeme 

Otevření nových učeben v ZŠ Bezdrevská,  
září 2020.
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další velkokapacitní záchytné parkoviště 
v Mladém u Zanádražní komunikace, kde 
v první etapě vznikne 250 parkovacích míst, 
v další etapě minimálně 350 míst. Ještě letos 
zadáme zpracování projektové dokumentace. 
Tato lokalita je s centrem města propojena 
autobusovou linkou po Novohradské třídě, 
kde plánujeme doplnění cyklopruhů, úpravu 
šířkového profilu jízdní dráhy, což včetně 
nového světelně řízeného přechodu  
pro chodce poblíž základní školy  
v Mladém zvýší dopravní bezpečnost.

Na co se v rámci rozvoje města  
těšíte nejvíc?

Jako obyvatel lokality Máj mám radost z projektu 
participativního rozpočtu s názvem Obnovme 
polní cesty. Ten oživí staronové stezky pro pěší 
i cyklisty vedoucí po původních polních cestách. 
Umožní se tak lepší průchodnost zemědělským 
územím, rozšíření rekreační oblasti a zlepšení 
přírodních podmínek v příměstských oblastech.  
Takto finalizujeme projekt stezky mezi  
Kalištěm a Zalinami a jsme připraveni upravit 
i lokalitu mezi Zavadilkou a Haklovými Dvory. 
Těším se na novou lávku pro pěší a cyklisty 
z parku 4Dvory k Vrbenským rybníkům přes 
silniční propojku sídlišť a také na realizaci 
opatření pro zlepšení kvality vody v nádrži  
Bagr ve Stromovce, z nichž na první jmenovanou 
již běží soutěž na výběr zhotovitele. 

 Investiční projekty  
v oblasti dopravy

V letech 2018 až 2022 byla dokončena realizace 
několika významných dopravních staveb. Byly 
kompletně rekonstruovány některé ulice včetně 
infrastruktury, vybudovány nové cyklostezky, 
chodníky i lávky a nové parkoviště. Na podzim 
roku 2022 se začne se stavbou velkokapacitního 
parkovacího domu Dlouhá louka v blízkosti 
sportovní haly s kapacitou cca 450 míst. 
 
Rozšiřování parkovacích míst

Parkoviště Jírovcova
Město se intenzivně věnuje vzniku nových 
parkovišť, parkování na velkých sídlištích a hledá 
lokality, aby pomohlo řidičům s odstavením 
jejich vozidel.
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V srpnu roku 2019 bylo zprovozněno záchytné 
parkoviště Jírovcova. Řidičům poskytlo 
celkem 438 parkovacích míst. Ze záchytného 
parkoviště se mohou lidé přepravovat do centra 
autobusovou linkou MHD č. 23, která je doveze 
až na náměstí Přemysla Otakara II.

Obsazenost záchytného parkoviště P+R 
Jírovcova v prázdninových měsících činí zhruba 
8,5 tisíce vozidel měsíčně, mimo prázdniny je 
to okolo 10 tisíc vozidel za měsíc. Průměrná 
obsazenost v pracovní dny je 360 – 400 vozů. 

Parkování na sídlištích
Na konci roku 2019 byly na parkovišti u sídliště 
Vltava osazeny nové dopravní značky, které zde 
umožnily na pozemcích města České Budějovice 
parkovat pouze vozidlům do 3,5 t. Původně 
na tomto místě stála hlavně nákladní vozidla. 
Jednoduchým zásahem tak vzniklo několik 
desítek parkovacích míst pro osobní vozy. 

Na českobudějovickém sídlišti Máj v blízkosti 
točny MHD vzniklo v lednu 2022 celkem 84 
nových parkovacích míst. Předmětem plnění 
stavební zakázky byla také výstavba místní 
komunikace Antonína Barcala, chodníků, 

parkoviště, nové veřejné osvětlení, vegetační 
úpravy a další. 

Výstavba kapacitního parkovacího 
domu Dlouhá louka
Na místě stávajícího povrchového parkoviště 
u sportovní haly se na podzim 2022 začne  
s výstavbou patrového kapacitního  
parkovacího domu, který bude mít kapacitu 
495 aut a 75 kol.  Záměr výstavby se začal 
tvořit na přelomu let 2019 – 2020, kdy bylo 
rozhodnuto, že stavba bude realizována 
v režimu Design&Build, což celý proces výrazně 
urychlilo. 

Nový dům bude sloužit řidičům mířícím 
do centra a zároveň by měl pokrýt poptávku 
sportovních fanoušků. Jedná se o největší 
parkovací komplex zřízený městem v Jihočeském 
kraji. Zároveň se s vysoutěženou cenou více 
než 124 miliónů korun stal jednou z největších 
investic města za poslední roky. Realizátorem 
projekčních prací i samotné stavby je vítězná 
společnost HOCHTIEF CZ a. s. - APP-PROJEKT, 
s.r.o. Podle odhadů tam první řidiči zaparkují 
ve druhém kvartálu roku 2023.

Rekonstrukce silnic a chodníků

V uplynulých letech město České Budějovice 
ve spolupráci s Jihočeským krajem kompletně 
opravilo řadu hlavních frekventovaných silnic 
i menších ulic včetně výměny vodohospodářské 
infrastruktury a rekonstrukce chodníků v rámci 
městských investic.  
Největším zrealizovaným dopravním projektem 
byla výstavba přeložky silnice, která spojila  
dvě největší sídliště. 

Přeložka silnice přes ulici  
M. Horákové do ulice Strakonická
V roce 2018 byla uvedena do provozu nová 
přeložka silnice III/14539 přes ulici Milady 
Horákové do ulice Strakonická mezi sídlišti 
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Máj a Vltava. Nová komunikace usnadňuje 
a urychluje cestu projíždějícím řidičům  
mezi dvěma největšími sídlišti ve městě.
Statutární město České Budějovice investiční 
akci připravovalo společně s Jihočeským krajem. 
Náklady města činily přes 87 milionů korun. 
Vybudovány byly nové chodníky, cyklostezka, 
veřejné osvětlení a další prvky. 

Mánesova ulice
Generální opravou prošla v roce 2019 
frekventovaná silnice II/156 Mánesova.  
Kromě povrchu byly rekonstruovány 
vodohospodářské inženýrské sítě, 
modernizovány křižovatky s ulicemi Čechova 
a Novohradská včetně kompletní rekonstrukce 
přilehlé části ulice Vrchlického nábřeží k ulici 
Čechova. Součástí krajské části bylo vybudování 
nového přechodu pro chodce s ostrůvkem 
u Vrchlického nábřeží a úprava stávajícího 
u Dukelské ulice. Celkové náklady města činily 
přes 44 milionů korun.

Nerudova ulice
Ulice v centru města byla obnovována 
v několika etapách, poslední byla dokončena 
koncem roku 2020. Byly zde kompletně 
obnoveny všechny podzemní sítě, povrchy 
vozovky i chodníků, změnila se dopravní  
situace a provedeny parkové úpravy.

Zanádražní komunikace – 4. a 5. etapa
Stavební práce na dalších etapách Zanádražní 
komunikace začaly v květnu 2022. Konkrétně 
se jedná o realizaci akcí „Přeložka silnic II/156 
a II/157 – 4. etapa a 5. etapa“. Hlavním účelem 
je napojení na dálnici D 3, konkrétně na úsek 
Úsilné – Hodějovice. Už zrealizovaná část  
4. etapy prochází v úseku ulice U Lávky 
k okružní křižovatce Mladé směrem k ulici 
Novohradská. Poslední zbývající část 4. etapy 
společně s 5. etapou umožní dopravní napojení 
na dálnici D3. Jedná se o společnou investici 
Jihočeského kraje a statutárního města  
České Budějovice. Celkové náklady města 
za realizaci včetně nákladů na výkup pozemků 
činí přes 20 milionů korun včetně DPH.  
Stavební část financovaná městem zahrnuje 
chodníky a smíšené stezky pro pěší a cyklisty, 
sadovnické úpravy, veřejné osvětlení a přípravu 
pro uložení nových telekomunikačních sítí. 

Propojení ulic Branišovská 
a Na Sádkách
V roce 2023 se začne s výstavbou nové  
místní komunikace v délce 640 metrů,  
která spojí ulice Branišovská a Na Sádkách.  
Této stavbě předchází letošní zahájení výstavby 
nové kruhové křižovatky ulic Branišovské 
a M. Horákové, která zajistí napojení nové 
komunikace na stávající ulice. V prostoru 
křižovatky budou chodníky a přechody pro 
chodce. Součástí nové komunikace bude 
i paralelní cyklostezka a zastávka MHD.  
Náklady na stavbu činí 73 milionů korun. 

Rekonstrukce ulic  
L. M. Pařízka a Plavská
Třetí etapa rekonstrukce se týkala úseku 
od křižovatky s Lidickou třídou po křižovatku 
ulic Plavská a Jaselská. Došlo zde k úpravám 
křižovatky L. M. Pařízka x Roudenská, obnově 
chodníků, parkoviště, světelného signalizačního 
zařízení, veřejného osvětlení a k posílení 
rozvodů optických kabelů. Dále k rekonstrukci 
vodovodních a kanalizačních řadů včetně 
přípojek. Součástí je i nové svislé a vodorovné 
dopravní značení. Dokončeny budou i sadové 
úpravy. Opět se jedná o společnou investici 
města a kraje. Frekventovaná silnice byla 
dokončena koncem května a veřejné parkoviště 
s kapacitou 25 vozidel, sadové úpravy, osvětlení 
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a chodníky, které jsou v režii města,  
byly dokončeny podle harmonogramu  
na konci června 2022.

Nové cyklostezky

Od roku 2018 přibylo v Českých Budějovicích 
několik kilometrů nových cyklostezek, které 
zvýšily bezpečnost cyklistů na cestách. 

Cyklostezka byla otevřena v roce 2018  
a přispěla k bezpečnějšímu pohybu cyklistů 
podél Lidické třídy. Měří přes 800 metrů. 
Po dokončení cyklostezky budované  
v rámci jižní tangenty dojde ke spojení  
Českých Budějovic s obcí Včelná. 

V roce 2018 byla otevřena 800 m dlouhá 
cyklostezka v Rožnově podél Lidické třídy 
směrem k obci Včelná. V květnu letošního roku 
byla zahájena stavba nového propojení  
stávající značené cyklistické trasy v ulici 
Do Mladého podél plánované dálnice D3 
na ulici Ledenická a dále směrem ke křižovatce 
ulic Ledenická x U Rybníka v délce téměř 
600 metrů. Trasa dlouhá přes jeden kilometr 
s šířkou 3 metry vede po pravé straně stezky 
podél Dobrovodské stoky. Součástí stavby 
bylo vybudování lávky dlouhé 20 m přes 
Dobrovodskou stoku. Stavba byla zkolaudována 
začátkem prosince 2021. Stezka je důležitá nejen 
pro rekreaci, ale i pro cesty do práce, protože 
vede do průmyslové oblasti Kněžských Dvorů 
a má dobré napojení i na tu pravobřežní  
kolem Vltavy z centra města.

Cyklostezka Plavská
Nová cyklostezka byla městem vybudována 
podél nově zrekonstruované frekventované 
silnice Plavská, kterou opravoval Jihočeský 
kraj. Město dále hradilo nové chodníky, veřejné 
osvětlení a vybudování zastávky MHD v ulici V. 
Nováka. Úsek spojuje Nové Roudné a Jaselskou 
ulici v délce téměř jednoho kilometru.  
Zprovozněn byl na konci roku 2020. 
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Cyklolávka u TJ Meteor
V polovině roku 2018 byla dokončena výstavba 
nové cyklolávky v délce 121 metrů přes řeku 
Vltava u TJ Meteor v jižní části města.  
Celková cena činila přes 20,7 milionů korun. 
Projekt zvýšil možnost využití dané oblasti 
pro cyklodopravu a zajistil bezpečné napojení 
levého břehu na mezinárodní cyklotrasu  
č. 12. Prostřednictvím IPRÚ ČB byl projekt 
podpořen částkou z fondů EU ve výši  
16 313 187 korun.

Rekonstrukce školských zařízení

V uplynulých 4 letech investovalo město 
do rekonstrukcí spojených s opatřeními 
na úspory energií, rozšiřováním kapacity 
učeben, zázemí či sportovišti a zahradami 
mateřských a základních škol přes  
277 milionů s DPH.

MŠ K. Štěcha
Předmětem rekonstrukce MŠ K. Štěcha,  
která se provádí ve 3 etapách, je zateplení 
obvodového pláště a střech, které budou 
provedeny jako tzv. zelené střechy.  
Se zateplením obvodového pláště dojde  
také na výměnu oken a vstupních dveří  
a budou nainstalovány elektricky ovládané 
předokenní žaluzie. Dále bude provedena 
rekonstrukce vnitřní elektroinstalace  
vč. osvětlení a bude nainstalována nová jímací 
hromosvodná soustava. Celá otopná soustava 
bude nově vyregulována. Rovněž bude 
demontováno dosavadní vzduchotechnické 
zařízení a nainstalováno nové s funkcí zpětného 
získávání tepla a chladu. Celková cena prací 
přesáhne 70 milionů korun bez DPH, část investic 
pokryjí dotace z evropských strukturálních 
a investičních fondů z programu OPŽP.

Cyklostezka Mladé
V květnu 2022 byla zahájena stavba nového 
propojení stávající značené cyklistické trasy 
v ulici Do Mladého podél plánované dálnice D3 
na ulici Ledenická a dále směrem ke křižovatce 
ulic Ledenická x U Rybníka v délce 585 metrů. 
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MŠ Železničářská
Mateřské škole Sedmikráska v ulici Železničářská 
byl v roce 2019 předán k užívání nový 
třípodlažní pavilon a přibyly tak dvě třídy 
s kapacitou 56 míst. Výše podpory IPRÚ činila 
90 % z celkových uznatelných investičních 
nákladů, tj. okolo 26, 5 milionu korun. Součástí 
stavby byla i obnova části oplocení a chodníky. 

MŠ Papírenská
Realizace rekonstrukce probíhala po etapách 
a zahrnovala zateplení obvodového pláště 
včetně střechy, výměnu oken dvou pavilonů 
a hospodářské budovy, úpravy spojovací 
chodby i nové větrání pomocí stropních 
rekuperačních jednotek. Celková investice činila 
20,4 milionů korun včetně DPH. Kompletní 
dílo, které snížilo energetickou náročnost, bylo 
uvedeno do provozu v srpnu 2020.

ZŠ O. Nedbala
V roce 2019 bylo slavnostně otevřeno nové 
zázemí pro sportovce v Základní škole Oskara 
Nedbala. Byla vystavěna hala, která má pět 
drah pro běhy na šedesát metrů, prostor pro 
trénování skoků do výšky i do dálky, nové 
venkovní víceúčelové školní hřiště. Komfortní 
zázemí pro sportovce v areálu stálo 27 milionů 
korun.

ZŠ Bezdrevská
Čtyři nové technické a přírodovědné učebny 
v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská slouží žákům a učitelům 
od roku 2020. Učebny a kabinety byly postaveny 
jako přístavba na původní přízemní objekt. 
Nově je zde vybudován výtah a rampa 
umožňující bezbariérový přístup. Hodnota 
stavební zakázky byla 26,8 milionů korun. Nové 
interiérové vybavení učeben polytechniky, 
technických prací, laboratoří fyziky a chemie 
a samostatných kabinetů, místnosti učitelů 
a šaten vyšlo na 8,8 milionů korun.
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Jak hodnotíte uplynulé volební 
období? Podařil se naplnit program, 
který jste si odsouhlasili? 

V rámci našeho volebního programu jsme slíbili 
občanům, kromě jiného, také zvelebování 
veřejného prostředí, rozšiřování zeleně a nová 
dětská hřiště i jejich obnovování. Z toho 
pohledu bych soudil, že se nám tyto body 
programu daří plnit. U řady projektů jsme 
se dostali do fáze finálních příprav. Některé 
zajímavé podněty na zlepšení života ve městě 
podali sami občané v rámci participativního 
rozpočtu a postupně jsou podpořené projekty 
realizovány. 

České Budějovice jsou zeleným městem. 
Výsadbě stromů, květin a keřů věnujeme velkou 
pozornost. Kromě města se na výsadbě zeleně 
sponzorsky podílejí také místní firmy, ale 
i občané svou aktivitou, za což jim i touto cestou 
děkuji. Za uplynulé čtyři roky jsme vysadili přes 
300 stromů a 700 keřů, a to nejen v parcích 
nebo u cyklostezek, ale také na sídlištích 
a v obytných zónách. Zvláštní kapitolou je 
obnova parku Dukelská a realizace nového 

parku 4 Dvory. Zeleň představuje přirozenou 
obranu proti přehřívání ulic, zdí a chodníků. 
Klimatické změny způsobují narůstající počet 
tropických dnů ve městě, a tak hledáme cesty 
ochlazování objektů i ulic. České Budějovice 
proto pracují od března 2021 na Adaptační 
strategii, jejímž cílem je zvýšení odolnosti vůči 
klimatické změně a jejím dopadům. 

Místem, kde občané zaznamenávají v létě 
vysoké teploty, je náměstí Přemysla Otakara II., 
kde před začátkem prázdnin došlo k instalaci 
stromů v kontejnerech a vytvoření příjemné 

zastíněné odpočinkové zóny. Už několik let 
zprovozňujeme pro osvěžení v horkých dnech 
mlžítka, a to nejen na uvedeném náměstí, 
ale také nově na Mariánském náměstí a díky 
dokončenému participativnímu projektu 
i u Biskupského gymnázia. Stávající pítka 
a mlžítka ve městě doplnila další na Sokolském 
ostrově. Velkou proměnou k lepšímu prošly 
květinové záhony. Výsadba trvalek zkrášlila 
Senovážné a Mariánské náměstí a také několik 
kruhových objezdů na zanádražní komunikaci 

O zeleni ve městě, výstavbě dětských hřišť a zvelebování prostředí  
s náměstkem primátora Ivo Moravcem

Instalace stromů na náměstí, rozhovor 
s náměstkem Ivo Moravcem
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v Mladém. Květiny jsou v posledních dvou 
letech vidět i v květináčích na zábradlích mostů 
přes Malši a Mlýnskou stoku. Velkým přínosem 
pro vzhled města je od dubna 2021 angažování 
externí zahradní a krajinné architektky.  
Hlavní činností této odbornice je konzultace 
a koordinace sadových i krajinných úprav,  
které řeší útvar hlavního architekta a dalších 
akcí ve spolupráci s odborem správy veřejných 
statků, ochrany životního prostředí, rozvoje 
a veřejných zakázek, investičním odborem 
a dalšími. 

Do této doby tak byly ve spolupráci  
se zahradní architektkou řešeny projekty  
např. stromy na náměstí Přemysla  
Otakara II., park Mánesova – Čechova,  

liniový park podél Vráteckého potoka,  
pomník „Dětem v srdci“ na hřbitově sv. Otýlie 
nebo některými participativní projekty. Dále 
je také členkou pracovní skupiny pro podání 
přihlášky na kandidaturu Českých Budějovic 
na Evropské hlavní město kultury, Místní 
adaptační strategie města České Budějovice 
na změnu klimatu a členkou zpracovatelského 
týmu pro připravovanou „Strategii 
a management zeleně města České Budějovice“. 

S Výborem pro záležitosti Třebotovic  
a Kaliště jsme řešili řadu akcí, které zlepšily 
život místních obyvatel. Do Kaliště byl přiveden 
vodovod a dále se připravují jeho další rozvody 
a vybudování kanalizace i ČOV. Byla zde 
opravena kaplička na návsi, vystavěno pítko 
a v obou obcích byl instalován dopravní radar 
a informační tabule. V rámci podpořeného 
projektu participativního rozpočtu bylo v Kališti 
vystavěno nové venkovní tréninkové, posilovací 
a překážkové hřiště pro veřejnost s možností 
tréninku mladých hasičů. V Třebotovicích 
probíhá oprava hřbitova, chodníku, byl zde 
umístěn nový herní prvek na dětské hřiště 
a opravena zastávka MHD, vznikla nová 

odpočinková zóna s prvky. Dochází k obnově 
zaniklých polních cest výsadbou nových stromů 
a rozsvítili jsme výzdobu vánočního stromu 
v Kališti. 

Zvelebování veřejného prostoru

Dětská hřiště
Oživují dětským smíchem sídliště i okrajové 
části Budějovic. S finanční podporou města 
bylo otevřeno nové veřejné dětské hřiště mezi 
sídlištěm Máj a Zavadilkou u Lišovského rybníka, 
na Složišti v Suchém Vrbném, ve Sportovním 
klubu Pedagog na Branišovské ulici. Hřiště  
s moderními prvky dělají radost také dětem  

Opravená kaple v Kališti
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v areálu českobudějovických Jeslí E. Pittera 
nebo Základní školy L. Kuby v Rožnově.  
To nejnovější, postavené z přírodních 
materiálů bylo otevřeno v květnu letošního 
roku v Branišovském lese. Podnětem k jeho 
založení byl schválený projekt participativního 
rozpočtu. Aktuálně se připravují další herní 
plácky na Pražském předměstí, v Novém Vrátě 
a U Špačků. 

Park 4 Dvory
Parky a řeky hrají v životě Budějovičáků  
velmi důležitou relaxační i sportovní roli. 
V případě parku 4 Dvory je nově zpracován 
krajinářsko-architektonický návrh a kompletní 

projektové a inženýrské práce. Jako podklad 
posloužily také návrhy místních občanů,  
kteří si přejí propojení parku s Vrbenskými 
rybníky. Studie zahrnuje rozšíření parku,  
kde bude vedena cyklo a inline stezka, 
vystavěno workoutové a parkourové hřiště, 
pumptracková dráha, rozšířen stávající 
skatepark, hřiště pro děti a handicapované. 
Počítá se s naučnou stezkou, dosadbou  
stromů i sukcesními plochami, vybudováním 
bistra, grilu a veřejných toalet a pétanque  
hřiště. V roce 2023 bude vystavěna cyklostezka 
v parku a v následujícím roce lávka přes  
ul. M. Horákové za 35 milionů korun.  
Celková cena rozšíření parku 4 Dvory  
bude přibližně 68 milionů korun. 

Slavnostní otevření nového dětského  
hřiště na Složišti

Nové hřiště na Zavadilce u Lišovského rybníka Park 4 Dvory Park Cafe
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Manuál reklamy
Schválený Manuál regulace reklamy 
na veřejných prostranstvích shrnuje zásady  
jejího umísťování a způsob označování 
provozoven. Pro podnikatele a majitele  
objektů se stane inspirací a vodítkem,  
jak správně přistoupit k firemnímu značení. 
Kompletní informace jsou uvedeny  
na webu: https://kultivovane.c-budejovice.cz/. 

Manuál sjednocuje a transparentně deklaruje 
metodický přístup památkové ochrany podle 
platných právních předpisů. Jeho hlavním 

smyslem a cílem je kultivovat veřejný prostor, 
ochránit architektonické dědictví, zamezit  
šíření nevkusné a často nelegální reklamy. 
Rovněž zpřehlední proces povolování  
a schvalování nosičů venkovní reklamy a značení 
provozoven, informuje veřejnost, úředníky, 
provozovatele a vlastníky objektů o vhodných 
způsobech řešení označení provozoven.

Vizualizace parku Dukelská Kultivované Budějovice – Manuál regulace reklamy 
na veřejných prostranstvích

Park Dukelská
Revitalizace parku Dukelská zpřístupní  
břeh řeky Malše pro krátká posezení 
a odpočinek. Na místě budou vysázeny  
desítky stromů a keřů, vybudováno dětské 
hřiště a oddělena cyklostezka od cesty pro 
pěší. Samozřejmostí je nový městský mobiliář 
a inženýrské sítě. Na novou podobu parku se 
mohou občané těšit začátkem příštího roku. 
Zhotovitelem stavby je firma ENVIRONMENTAL 
BUILDING a.s. Za realizaci město zaplatí  
přes 31 milionů korun a za povýsadbovou  
péči 6,6 milionu korun včetně DPH.
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projektu je co nejlepší využití energií  
a dosažení úspor například pomocí instalace 
fotovoltaiky, rekuperace, provedení zateplení, 
nákupu účinných kotlů nebo i vybavení  
kuchyní u připravovaných rekonstrukcí.  
Ty se plánují u deseti objektů v majetku  
města, konkrétně u 6 ZŠ, 2 MŠ, 2 domovů  
pro seniory. Výhodou pro město jako investora 
je jednak možnost využití dotace, jednak 
časová prodleva, kdy dodavatel prací investuje 
na začátku své prostředky, které se mu vrací 
později v městem proplacených úsporách,  
jež vygenerují provedená opatření. 
Do výběrového řízení na všechny tyto  
úpravy postupují čtyři společnosti, z nich  
vyjde vítěz celé investice. Ministerstvo  
životního prostředí již Budějovicím schválilo 
dotaci ve výši přibližně 50 procent z celkových 
nákladů okolo 300 milionů korun.

 
Opravy válečných hrobů  
a sakrálních staveb

Pozornost byla v uplynulých letech  
věnována také sakrálním stavbám, hrobům 
významných osobností a památníkům.  
Kromě opravy kaple v Kališti byla zrestaurována 

také výklenková kaple na Dobrovodské ulici, 
navráceno ke své kráse sousoší  
Františka Mrázka Řeky, které pohlíží  
na Vltavu u Dlouhého mostu, koupající se  
socha Malše na Lidické třídě a nového  
umístění v parku u Branišovské ulice se 
po celkové rekonstrukci dočkal také  
památník zahynulého aviatika Antonína Ježka 
z roku 1925. Největší investici představovaly 
restaurační práce na válečných hrobech 
na hřbitově sv. Otýlie. Konkrétně památníky 
padlým rudoarmějcům za druhé světové války 
a padlým v první světové válce z roku 1938. 
Třetím opraveným byl hrob francouzského 
filozofa, novináře a odbojáře Pierra Kaana,  
který zemřel v Českých Budějovicích 
v posledních dnech války. 

Adaptační strategie

Město zpracovává od roku 2021 tzv. Adaptační 
strategii důležitou pro zakomponování 
adaptačních opatření pro vyrovnávání se 
s klimatem. Na studii kromě zástupců města 
pracovali také odborníci například z Jihočeské 
univerzity nebo Biologického centra Akademie 
věd. Aktuálně je dokončena a schválena 
analytická a návrhová část, pracuje se 
na implementační části Adaptační strategie  
a akčním plánu. Z hlediska projektové přípravy 
staveb v majetku města je podstatné, aby se 
do zadávacích podmínek dostaly požadavky 
jako například zateplení, vnější stínění, instalace 
zelené střechy či fasády, rekuperace, využití 
fotovoltaických panelů, kumulace dešťové 
vody pro zálivky a další. Navržená opatření 
adaptační strategie se zohledňují při přípravách 
rekonstrukcí škol, veřejných budov, budování 
parkovišť, revitalizaci parků a náměstí jako je 
u KD Vltava, Dukelská nebo park 4 Dvory. 

 
EPC projekt

Zkratka EPC vychází z anglického výrazu  
Energy Performance Contracting, česky 
poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem. Hlavním smyslem uvedeného 
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Odpadové hospodářství

Kultivace míst na tříděný odpad 
Nutnou součástí života ve městě jsou 
i kontejnery na odpad. Občané velmi  
kvitují instalace těch podzemních na tříděný 
odpad, které vznikly na Piaristickém náměstí, 
u Polikliniky Sever a nově se připravují 
i v Havlíčkově kolonii. Jistě jich v budoucnu 
bude potřeba i v dalších lokalitách. 

Nadzemní kontejnery jsme například 
v Pekárenské ulici zastínili paravány  
a přispěli tak ke kultivaci veřejného prostoru. 
Nové koše na odpadky jsou na náměstí  
Přemysla Otakara II. Od června slouží veřejnosti 
nový sběrný dvůr v areálu letiště v Plané.

Sběrný dvůr v Plané
Od 23. června 2022 je v provozu pro veřejnost 
již čtvrtý sběrný dvůr. Nachází se v areálu  
Letiště České Budějovice a do něj mohou 
zdarma odložit nepotřebný materiál a odpad 
občané Budějovic a Plané. V jednání je 
spolupráce s dalšími obcemi, které projevily 
zájem o jeho využívání. Otevření nového 
sběrného dvora předcházelo dlouhé období 
vyjednávání s krajským úřadem jako majitelem 
pozemku, provozovatelem firmou FCC a obcí 
Planou. Zázemí vybavila a zařídila společnost 
FCC České Budějovice, která jej také provozuje. 
Další stabilní sběrné dvory se nacházejí v ulici 
Dolní, Plynárenská a na Švábově Hrádku. 
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 Jak hodnotíte uplynulé volební 
období? Podařil se naplnit program, 
který jste si odsouhlasili? 

Prioritou v sociální oblasti je pro město  
bydlení včetně dostupného. Po převzetí  
funkce náměstka pro školství a sociální 
věci jsem pokračoval v rozvíjení koncepce 
rozšiřování bytů dostupného bydlení 
a zajišťování potřebné sociální podpory. 
Například v rámci bydlení seniorů chceme 
ve spolupráci s neziskovou organizací  
Spoj dva světy, z.s. spustit ještě letos  
projekt sdíleného bydlení v městských 
nájemních bytech, který se podle zkušenosti 
z jiných měst ukazuje jako funkční a pro  
seniory příjemné i po socializační stránce. 
Prozatím plánujeme vyhradit dva byty,  
které bychom pro tyto účely letos využili. 
Rovněž usilujeme o získání dalších pozemků 
v blízkosti Domova pro seniory Hvízdal, 
abychom mohli přestavbou navýšit  
kapacitu domova přibližně o 100 lůžek. 

Život někdy staví lidi před nečekané  
situace a ti se tak ocitají se v bytové nouzi.  
V rámci multidisciplinární spolupráce se snažíme 

pomáhat občanům udržet si bydlení ještě 
v době, než o něj přijdou. Lidem, kteří se náhle 
ocitli v sociální nouzi, nedosáhnou na hypotéku 
nebo zrovna přišli o bydlení z nejrůznějších 
důvodů, se snaží město najít střechu nad 
hlavou prostřednictvím Správy domů a jejího 
Kontaktního místa bydlení.  
To nabízí systém tzv. dostupného bydlení,  

O školství, sportu a sociální problematice s náměstkem Tomášem Chovancem

Náměstek primátora Tomáš Chovanec  
při návštěvě DPS Hvízdal

kdy jsou vyčleněné byty pronajímány 
na doporučení odborného konzilia. Hlavním 
kritériem pro výběr žadatele je výše 
průměrného příjmu domácnosti. 

Další možností, hlavně pro mladé, jsou  
tzv. startovací byty se sníženým nájemným, 
které využívají lidé při osamostatnění  
se od rodičů nebo lidé po rozvodu.  
Pro nejvážnější situace má město k dispozici 
čtyři krizové byty se stanoveným nájemným  
pro okamžitou pomoc lidem v případě nenadálé 
bytové nouze. Celkem 60 bezbariérových  
bytů zvláštního určení má město k dispozici  
pro občany se sníženou mobilitou  
a držitele ZTP a ZTP/P. 

Léta jsem také pracoval na zavedení metody 
„Housing first“ – Bydlení především, jehož  
cílem je rychlá pomoc lidem v bytové nouzi.  
Jedná se o ověřený koncept realizovaný již 
dlouhodobě v západních zemích Evropy. 
Je založen na principu, kdy byt je první 
poskytnutou podporou a pak následují ty další - 
důvěra, šance a především také intenzivní 
sociální práce s člověkem, který žil dlouhodobě 
v nepříznivých bytových podmínkách a často 
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Náměstek Tomáš Chovanec na zahájení  
výstavy Dobrodružství s technikou

již nevěřil, že by mohl dostat takovou pomoc 
a podporu od institucí a cizích lidí. Musíme 
přiznat, že ne všichni v projektu se byli 
schopni adaptovat a příležitosti se pozitivně 
ujmout. Ale tři roky zkušeností u nás potvrzují 
i evropská data, kdy zhruba dvě třetiny 
osob se socializují a naučí se samostatně žít, 
byť s pomocí sociálního pracovníka. Město 
České Budějovice má k dispozici dva sociální 
pracovníky a s dalšími z partnerských organizací 
spolupracuje (Mezi proudy a Fokus České 
Budějovice). Věnují se lidem bez domova 
a několikrát týdně je navštěvují. Takových 
zabydlených domácností už máme přes dvacet. 

O úspěchu tohoto projektu v Budějovicích 
svědčí i poděkování od ministerstva práce 
a sociálních věcí, kterého se městu dostalo. 

V oblasti řešení bezdomovectví připravujeme 
vedle projektu Housing first na září ještě 
tzv. Registrační týden, který si klade za cíl 
zmapování a sčítání občanů bez domova  
nebo v bytové nouzi na katastru města. 
Samozřejmě i na tomto projektu budeme 
spolupracovat s neziskovými organizacemi. 
Data jsou nutná pro další práci s těmito 
lidmi, aby se jim mohlo cíleně pomoci. 
Navážeme také na známý projekt Budějcké 
stravenky, který nabízí poukazy na potraviny 
bezdomovcům, kteří chtějí pracovat a podílet 
se na úklidu města. Zájemců o stravenky 
přibývá a naší snahou je získat pro projekt 
více peněz na terénní program. Působení 
sociálně nepřizpůsobivých občanů přináší 
problémy v centru města. Vypořádat jsme 
se museli například s rušením nočního klidu 
a nepořádkem v okolí squattery obydlených 
zanedbaných domů. V Otakarově ulici  
a v ulici Karla IV. se nacházejí dva opuštěné 
domy, které byly zabezpečeny tak, aby už 
nebyly nikomu přístupné, což kvitují  
sousedé uvedených domů. 

Nečekaným úkolem, který před námi vyvstal 
v souvislosti s příchodem občanů z válkou 
postižené Ukrajiny, bylo hledání bydlení,  
míst pro děti ve školkách a školách,  
ale i otevření místa, kde by se tito lidé mohli 
scházet, pomáhat si, sdílet zkušenosti, rady, 
provozovat zájmovou činnost a podobně. 
Volnou kapacitu pro předškolní děti jsme 
zpočátku našli v MŠ Větrná. Nyní máme 
v mateřských školách umístěno již 51 dětí, 
v červnu a v červenci se dostavilo dalších  
60 k zápisu. Jsou umísťovány dle místa bydliště. 
V adaptačních třídách ZŠ je zatím registrováno 
89 ukrajinských dětí, které čekají v příštím 
školním roce na umístění v jednotlivých školách. 
Dále máme 50 registrovaných dětí, které nejsou 
umístěné ani do těchto tříd a čekají na přijetí 
do adaptačních tříd taktéž v září. 
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Počet se ale určitě ještě bude navyšovat 
a značně měnit. Vše je v současné chvíli 
ovlivněno „kyvadlovou imigrační turistikou“.  
Do prvních tříd ZŠ se zatím přihlásilo  
46 budoucích ukrajinských prvňáčků.  
Děti jsou do jednotlivých škol umísťovány  
na základě spádových oblastí dle místa bydliště, 
je-li kapacita škol dostačující. Některé školy 
musely přistoupit k dočasnému navýšení 
kapacity v rámci Lex Ukrajina. Od 2. až 9. 
třídy máme zatím umístěno a přijato ke školní 
docházce 126 žáků. Tato čísla se stále mění. Děti 
jsou a budou rozmísťovány do všech šestnácti  
základních škol v Českých Budějovicích. 

Současné zkušenosti z MŠ a ZŠ ukazují, že 
adaptace i přizpůsobování se našim podmínkám 
a jazyku se na školách daří, někdy se objevují 
individuální problémy spíše v mateřských 
školách, kde jsou děti menší a zprvu se hůře 
orientují. Základní školy nabízejí pro děti  
cizinců adaptační třídy a v odpoledních  
hodinách jazykové kurzy češtiny. 
 
Novinkou v základním školství byl nový projekt  
s názvem Trenéři do škol, který jsme v pilotní 
fázi od března realizovali na 4 základních školách 
zřizovaných městem. Spočíval v docházení 
profesionálních trenérů do hodin tělesné výchovy 
v prvních třídách. Do projektu byly zapojeny  

ZŠ Grünwaldova, Kubatova, Máj I a O. Nedbala. 
Docházelo zde ke vzájemnému vzdělávání 
trenérů i pedagogů prvního stupně fungujícímu 
na principu tandemové výuky. Externista 
vstupující do učebního procesu je vždy 
obrovským přínosem. Trenéři seznamovali 
školáčky se základy basketbalu, volejbalu, 
gymnastiky a juda. Od nového školního roku 
počítáme s rozšířením projektu i do dalších 
škol, které projeví zájem, obdobnou variantu 
připravujeme pro mateřské školy. 

Co se týče dopravní bezpečnosti dětí, zamýšleli 
jsme se spolu s řediteli některých základních 
škol nad možností změny v dopravním provozu 
v bezprostřední blízkosti škol. Ne u všech budov 
se vyskytují v ranních hodinách dobrovolníci, 
kteří by usměrňovali pohyb dětí i projíždějících 
aut, takže hledáme cesty spolu s policií, jak toto 
zabezpečit. 

Podpora činnosti  
sportovních klubů

V roce 2022 bylo v rámci dotačního 
programu vypsáno 6 opatření v celkové 
částce 15.300.000 Kč. Město tímto způsobem 
podpořilo celoroční činnost sportovních, 
ostatních mládežnických a tanečních klubů 
a klubů podporujících sportovní činnost dětí 
a dospělých s handicapem. Dále město v rámci 
opatření podpořilo 56 sportovních akcí a bylo 
znovu vypsané Opatření na investice, ve kterém 
si kluby mohly zažádat o příspěvek na nové 
pořízení nebo zhodnocení investičního  
majetku. V rámci těchto opatření jsou 
podporovány i menší sportovní kluby. 
Na jaře roku 2021 byla současně podepsána 
memoranda o spolupráci při rozvoji 
klubových akademií na období 3 let, tedy 
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do roku 2024. Jedná se o podporu činnosti 
fotbalové, hokejové a volejbalové akademie. 
Memorandum bylo uzavřené třemi stranami - 
městem, příslušným sportovním svazem  
a sportovním klubem. 

Město kluby podporuje i mimo dotační 
program. Například pomohlo florbalovému 
klubu FBC Štíři spolufinancovat výstavbu 
dětského a sportovního hřiště na Složišti, 
které je volně přístupné i pro veřejnost. Klub 
chce areál dále vylepšovat a rozšířit jej o další 
sportovní prostory. Dále město poskytlo 
mimořádnou finanční dotaci ve výši 400 tisíc 
korun na sportovní akci klubu Vodní slalom.

Nejrozšířenějším projektem určeným pro děti  
ze základních a mateřských městských škol  
je projekt „Děti do bruslí“, na který město  
v sezóně 2021/2022 přispělo přes 500 tisíc korun  
a zúčastnilo se ho přes 700 dětí. 

Školní jídelna U Tří lvů 

V červnu letošního roku vyhlásilo město 
výběrové řízení na ředitele Školní jídelny  
U Tří lvů. Od nového vedení stravovacího 
zařízení se bude požadovat, aby jídelnu dokázal 
otevřít i netradičním věcem. Ambicí města je 
docílit nového impulzu v přístupu ke kvalitě 
a pestrosti připravovaného jídla, k surovinám 
a jejich výběru. Důraz bude kladen na přístup 
k dodavatelům i vytváření dodavatelského 
řetězce, ať už s velkými dodavateli nebo  
s menšími lokálními producenty, a hlavně  
na práci se sezónními surovinami. 

Klub seniorů Jizerka

V rámci Mateřské školy Jizerská na sídlišti 
Vltava byly upraveny prostory po bývalé 
knihovně, které nechalo město na své náklady 
zrekonstruovat a přeměnilo je ve víceúčelovou 
společenskou místnost. Nyní začne sloužit  
klubu seniorů, kterým podobné místo pro 
setkávání na sídlišti chybělo. 

Prostor je v prvním patře, přístupný pouze 
po venkovním schodišti. Pravidelnou činnost 
bude zajišťovat odbor sociálních věcí 
ve spolupráci s dalšími organizacemi.
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Rekonstrukce Autis Centra 

Českobudějovické Autis Centrum se jako jediné 
v kraji stará o spokojenost zhruba 70 klientů 
s autismem. Město ve spolupráci s centrem 
realizovalo přestavbu objektu na Plzeňské 
ulici. V září letošního roku bude otevřen nový 
týdenní stacionář, který poskytne domov osmi 
novým dospělým klientům. Investiční akce 
města byla podpořena částečnou dotační 
podporou ministerstva práce a sociálních věcí. 
Cílem týdenního stacionáře je ulevit rodinám 
a dospělým klientům dát možnost osamostatnit 
se. Historicky první pobytová služba pro lidi 
s autismem a těžším funkčním postižením 
vznikne na jihu Čech pod vedením Přemysla 
Mikoláše, který jako první český psychoterapeut 
prošel výcvikem v metodě Podpory pozitivního 
chování u irského experta Briana McDonalda. 
Díky této metodě bude možné předejít 
projevům chování náročného na péči a bude tak 
zajištěna co nejlepší kvalita života klientů. 

V novém objektu se nachází osm 
jednolůžkových pokojů se sociálním zázemím, 
dvě kuchyně, jídelna, společenská místnost, 
zimní zahrada, zázemí pro personál a dvě 
speciální multisenzorické místnosti. 

Komunitní centrum Nadija

Od poloviny dubna letošního roku funguje 
Ukrajinské komunitní centrum Nadija v KD 
Slavie. Za tu dobu se povedlo vytvořit nejen 
bezpečné zázemí pro uprchlíky, ale také přispět 
k jejich snazší adaptaci do společnosti.  
Tomu napomáhá také charitativní dobrovolnická 
organizace ADRA, která více než pěti desítkám 
Ukrajinců zprostředkovává studium českého 
jazyka, přičemž město tyto kurzy rovněž 
finančně podporuje. Navázala se i prospěšná 
spolupráce s Centrem za podporu integrace 

cizinců. Zatímco maminky studují český jazyk, 
děti si hrají v herním koutku s dobrovolníky.  
Pro nejmenší zde fungují dětské kroužky – 
malování a gymnastiky, které vedou ukrajinští 
učitelé. Již několik měsíců zde úspěšně pracují 
ukrajinská psycholožka, koordinátorka  
a sociální pracovnice, které se věnují 
poskytování pomoci, informací i organizaci 
různých kroužků a setkání. 
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Jak hodnotíte uplynulé volební 
období? Podařil se naplnit program, 
který jste si odsouhlasili? 

Přes některé průtahy a zdlouhavá jednání se 
nám podařil jeden z bodů koaliční smlouvy,  
a to zklidnění dopravy v historickém centru 
města. Přijatá opatření vnímám pouze jako 
první krok, ale o to důležitější. Do budoucna 
nesmí být náměstí jen největším kruhovým 
objezdem ve městě. Změny dopravního režimu 
bude přirozeně nutné průběžně vyhodnocovat.  
S tím souvisí i nabídka náhradních 
parkovacích míst pro zdejší rezidenty, ale 
i osazení části náměstí Přemysla Otakara 
II. stromy v kontejnerech. Náměstí se tak 
stane vstřícnějším k lidem, kteří zde bydlí 
a ruší je hlučný provoz, bezpečnějším pro 
každodenní přecházení, klidnějším pro 
návštěvníky předzahrádek kaváren a restaurací, 
příjemnějším pro procházky s dětmi
a sledování kulturních akcí. Kromě náměstí se
snažíme rozšířit nabídku a zkulturnit prostředí
v lesoparku Stromovka, kde jsme vybudovali
veřejné toalety a občerstvovací stánek
s půjčovnou sportovních potřeb v blízkosti
rybníku Bagr. Podobný projekt chystáme

i na Sokolském ostrově v místě stávajících
tenisových kurtů. Bude tam nová kavárna,
terasa, veřejné toalety, koupací molo  
i půjčovna sportovní potřeb.  Po dokončení 
projektové dokumentace už nic nebrání 
vysoutěžení zakázky a od jarní sezóny 2023  
by už měla kavárna sloužit svým zákazníkům.

Velkou pozornost jsme věnovali i přípravám
výstavby 6 bytových domů v areálu bývalého
vojenského cvičiště v lokalitě Čtyři Dvory.

Od roku 2021 začala platit nová transparentní 
pravidla pro přenechání bytů do nájmu v majetku 
města a zásady pro umísťování do domů 
s pečovatelskou službou a bezbariérových 
bytů. Zásadní změnou je zrušení tzv. pořadníků 
žádostí o byt. Žádosti o přidělení bytu lze podat 
vždy na konkrétní byt hned po jeho uvolnění. 
Zároveň je upravena typologie bytů, podmínek 
pro podání žádostí, činnost bytové komise 
a odborného konzilia. U bytů zvláštního určení 
a dostupných bytů pravidla zohledňují aktuální 

situaci žadatelů. Nově v této souvislosti vzniklo 
Kontaktní místo pro bydlení (KMB) v budově 
Správy domů, kde mohou občané zdarma řešit 
své bytové problémy. Město České Budějovice 
aktuálně vlastní přes 1800 bytů určených 
k nájemnímu bydlení. 

Bydlení jsme zajistili, v podstatě ze dne na den,
pro lidi postižené válkou na Ukrajině hned 
po jejím vypuknutí. Od února jsme poskytli 

S náměstkem primátora Tomášem Bouzkem o bydlení a nových projektech města

Náměstek primátora Tomáš Bouzek na kontrolním  
dni při rekonstrukci bytových domů v ul. Fr. Ondříčka
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střechu nad hlavou v 26 městských bytech 
především matkám s dětmi, seniorům 
a zdravotně postiženým. Souběžně samozřejmě 
pokračovalo pravidelné přidělování bytů 
občanům města.  V prostorách KD Slavie 
jsme v březnu otevřeli komunitní centrum, 
které slouží ukrajinským občanům pro jejich 
zájmovou činnost, psychologickou pomoc 
a další aktivity.

Podpořit klubovou činnost se nám podařilo
také v souvislosti s kompletní rekonstrukcí sídla
dobrovolných hasičů v Novém Vrátě v roce
2021. Bylo třeba vystavět prakticky znovu jednu
z budov, vyměnit veškerou infrastrukturu,
celkem zde byly provedeny práce za 4,5 milionů 
korun. Hasiči získali nové důstojné zázemí 
nejen pro svou techniku a cvičení, ale mohou 
zde rozvíjet i aktivity s dětmi a pomáhat i další 
místní komunitní činnosti. 

V oblasti památkové péče, která je v mé gesci
na městě a jako místopředseda Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
mám velkou radost z úspěchu projektu 
obnovy českobudějovické Solnice 
na Piaristickém náměstí, která vyhrála 
soutěž Památka roku. Tuto prestižní cenu 
získávají nejlepší projekty a realizace 
obnovy nemovité kulturní památky. 
A nejen to. Rekonstrukce historické 
budovy z 16. století, která se proměnila 
ve vyhledávanou restauraci, získala 
i Cenu města a Cenu Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví ČR za citlivou a mimořádně 
zdařilou realizaci záměrů investora. 
      

Náměstek primátora Tomáš Bouzek na otevření 
zrekonstruované Hasičské zbrojnice v Novém Vrátě

Budova Solnice na Piaristickém náměstí
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Bytové domy Čtyři Dvory
Město musí nabízet dostatek příležitostí
k bydlení. Proto se rozhodlo zvětšit svůj  
bytový fond a rozšířit tak nabídku nájemního 
bydlení. Nový blok bytových domů  
ve Čtyřech Dvorech na ploše 1,3 hektaru 
má ambici stát se vzorem, jak by měla 
vypadat další bytová výstavba nově
vznikajícího centra levobřežní části Českých
Budějovic na místě bývalého vojenského

Předávání Ceny Památka roku

cvičiště. V architektonické soutěži na projekt
stavby městských bytových domů v lokalitě 
4Dvory vyhrál návrh architektů z ateliéru  
Malý Chmel. Výsledkem první etapy projektu 
bude výstavba 3 bytových domů se 150 novými  
byty různých velikostí. Přibližně pětinu 
budou tvořit nejmenší byty zvláštního určení 
a bezbariérové byty, další budou určeny 
především pro seniory a mladé lidi. V druhé 
etapě budou vystavěny další 3 domy se 150 byty. 
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Stánek u rybníku Bagr,  
kavárny na Sokolském ostrově
Od května 2021 slouží návštěvníkům nový
stánek s občerstvením, který nechalo  
město vybudovat na svém pozemku  
v lesoparku Stromovka poblíž rybníku Bagr.  
Součástí objektu je terasa s kavárnou 
a výdejním okénkem, veřejné toalety,  
půjčovna sportovních a grilovacích potřeb. 
V provozu je od května do října  
a kromě prodeje jídla, nápojů a zmrzliny  
pořádá také akce pro rodiny s dětmi.

Na místě stávajících tenisových kurtů 
na Sokolském ostrově plánuje město postavit 
formou kontejnerové sestavy novou kavárnu, 
veřejné toalety, koupací molo a zázemí  
pro půjčovnu vybavení pro vodní sporty.  
Sloužit by mohly od příštího roku.  
Kavárnu by mělo tvořit celkem šest kontejnerů. 
Dva budou sloužit jako terasa pro venkovní 
sezení. Z dalších dvou modulů vzniknou další 
veřejné toalety. Druhá menší kavárna by mohla 
vzniknout u dětského hřiště u Dlouhého mostu. 

Vizualizace kaváren na Sokolském ostrově

Lesy a rybníky  
města České Budějovice
Společnost spravuje a obhospodařuje 
na základě nájemní smlouvy agrární a obslužný 
majetek města, jako jsou hájenky, bašty, sádky 
a zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. 
Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku 
pronajatém od jiných subjektů. Má zcela 
samostatnou ekonomiku nezávislou  
na rozpočtu města České Budějovice. 
Největší opravy a investice společnosti  
v letech 2019 - 2022 se kromě nákupů strojních 
zařízení týkaly oprav lesních cest, rybníků 
a výstavby manipulačního skladu na štípané 
palivové dřevo. Konkrétně byly provedeny 
generální opravy výpustí na rybnících Nový 
Olešnický, Haklovský Starý, Černiš a Lišovský. 
Přístupové cesty a hráze se opravovaly také 
na rybnících Jandovec, Borek, Hadlíř či v celé 
rezervaci Vrbenské rybníky, která je oblíbenou 
rekreační oblastí obyvatel Českých Budějovic. 
V roce 2021 byl rovněž opraven rybník 
Haklovský Nový, kde byly obnoveny původní 
výpusti, pročištěna výpustní stoka a nově 
vybudovány střiky do loviště.  Práce na rybníku 
Haklovský Nový dosáhly celkové hodnoty  
3 milionů korun. Nejrozsáhlejší revitalizací 
prošel rybník Dubský, celkem zde byly 
provedeny práce v hodnotě přes  
15 milionů korun.



Rabenštejnská věž
Od léta roku 2020 slouží návštěvníkům
kreativní a kulturní centrum v Rabenštejnské
věži, která je majetkem města.

Provozuje ho spolek Umění ve městě, jehož
projekt vybrali radní v konkurenci několika
dalších. Nyní se zde konají koncerty, výstavy,
workshopy, řemeslné dílny, divadlo pro děti,
ale funguje zde také infocentrum pro turisty.
Hudbu i divadelní představení mohou hostit
i vnitřní prostory, kam se vejde až 80 diváků.
Zástupci spolku také podali v roce 2020 projekt
do participativního rozpočtu s názvem Havraní
náměstí. Záměrem je navázat na činnost centra 
v Rabenštějnské věži a využít prostor před věží 
a v jejím blízkém okolí.

Projekt byl vybrán pro realizaci a nyní  
už se z něj mohou těšit všichni, kteří si užívají
příjemné prostředí „odpočinkového náměstíčka“
s hudebními a divadelními představeními,
ale i řemesly, uměleckými trhy či promítáním.
Podařilo se tak propojit kreativní centrum
Rabenštejnská 2020 s Panskou ulici i akcemi
na Piaristickém náměstí.

Rabenštejnská věž



Na začátku léta 2022 byla spuštěna také 
nová mobilní aplikace města s názvem 
„Budějce v mobilu“. Představuje moderní 
způsob komunikace mezi úřadem a uživateli. 
Aplikace je intuitivní, s orientací pomůže 
tematický rozcestník. Ke stažení je jak pro 
uživatele Android, tak iOS. Od samého 
začátku participoval na jejím vzniku poslanec 

Parlamentu ČR a radní Viktor Vojtko. Aplikace 
nabízí aktuality z města, záznamy na úřední 
desce, dopravní informace, kalendář akcí 
InBudějovice, objednání na přepážky, 
řešení životních situací, online městské kamery 
a další. Spuštění aplikace je marketingově 
podpořeno soutěží o dárkové předměty. 

Nové webové stránky 
a mobilní aplikace

 Od června letošního roku zveřejnilo  
město novou podobu webových stránek 
na www.c-budejovice.cz, které jsou nyní 
uživatelsky přívětivější, rychlejší, modernější, 
intuitivní. Při jejich tvorbě odborníci vycházeli 
zejména z analýzy sledovanosti jednotlivých 
částí webu a informací, co veřejnost nejvíce 
zajímá. Jeho intuitivní prostředí a přehledná 
homepage včetně systému vyhledávání 
s našeptávačem jsou silnou stránkou webu. 
Pro snazší orientaci mohou uživatelé vedle 
vyhledávače využít i drobečkovou navigaci, 
web má základní informace také v jazykových 
mutacích v angličtině a němčině.  
Přehled investičních záměrů města,  
dopravních uzavírek, ale třeba i sportovních 
a dětských hřišť se zobrazuje v intuitivní mapě. 
Celkové náklady na zprovoznění nového webu 
nepřevýšily částku půl milionu korun  
a celá příprava trvala 12 měsíců.





V roce 2022 vydalo 
statutární město České Budějovice

Neprodejné
Foto: archiv města
Tiskové chyby vyhrazeny
Náklad: 200 ks
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