
 

Magistrát města České Budějovice   
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 
Investiční plány povinného subjektu pro rok 2022 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací –   k investičním plánům povinného subjektu pro rok 2022”. 

 

Povinný subjekt tímto sděluje žadateli v zákonné lhůtě následující: 

 

 

Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká, České Budějovice 

 

Cílem realizace investiční akce je navýšení standardu vybavení školy. Nový školní pavilon bude na nezastavěné části 

areálu ZŠ Pohůrecká. Objekt bude mít 1 nadzemní podlaží o půdorysném rozměru pavilonu 36,15 x 18,30 m, bude funkčně 

a provozně samostatný a bude propojen novou spojovací chodbou se vstupní částí pavilonu I. stupně. V novém pavilonu 

bude 5 odborných učeben, každá učebna bude mít maximální kapacitu 30 žáků.  

Jako zázemí učeben vzniknou 4 kabinety. K danému počtu žáků budou vybudována odpovídající hygienická zařízení 

(včetně bezbariérového) a šatny se šatními skříňkami. 

 

Realizační náklady činí 22,5 mil. Kč bez DPH (27,2 mil. Kč vč. DPH).  

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je alokována částka 23 mil. Kč. 

Akce byla zahájena v říjnu 2021 a bude dokončena v roce 2022. 

 

 

 

Spojovací chodby pavilónů v ZŠ Grünwaldova, České Budějovice 

 

Investiční akce řeší spojovací chodby v areálu ZŠ Grünwaldova, které spojují hlavní budovu základní školy  

se samostatně stojícími pavilony šaten, dílen a tělocvičny ve vnitřním traktu základní školy. Stavebními úpravami nebude 

dotčená stávající urbanistická koncepce celého areálu školy a řešení vychází z investorem schválené studie. Jedná se o 

celkovou demontáž a demolici stávajících nevyhovujících spojovacích chodeb  

a výstavbu nových spojovacích chodeb na jejich místě dle původních rozměrů. Nově budou plochy chodeb rozšířeny 

drobnými přístavbami. Z důvodu zajištění provozu školy bude celá akce rozdělena po konzultaci s ředitelem základní školy 

na dvě realizační etapy v letech 2021 a 2022. 

 

Realizační náklady činí 34,9 mil. Kč bez DPH (42,2 mil. Kč vč. DPH). 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je alokována částka 25 mil. Kč. 

Akce je realizována po etapách v letech 2021 – 2022. 

 

 

Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici, České Budějovice 

 

Městská policie ČB hledá řešení, jak zajistit kvalitní zázemí pro navyšující se počet strážníků. Stávající budova již 

nevyhovuje zejména z kapacitních a dispozičních parametrů.   

 

Areál městské policie v ulici Jaroslava Haška lze považovat za stabilizovanou a perspektivní polohu. Budovy jsou 

v majetku města, jsou napojené na technickou a dopravní infrastrukturu, areál plní některé funkce pro úřad magistrátu 

města, vůči němu a centru města je v dostupné vzdálenosti a jsou zde dobré dopravně výjezdové podmínky pro zasahující 

vozidla. Urbanistický blok, jehož je součástí, leží v centrální oblasti města.   

 

Vypracování návrhu a projektové dokumentace projektu rekonstrukce a přístavby areálu městské policie  

na pozemcích č. k. 4355/1 a 4355/7 bude řešit vnitroblokovou novostavbu, částečně pod úroveň terénu zapuštěné hromadné 

garáže a rekonstrukci uličního objektu č. p. 1814/2.  

 

Orientační předpokládaná cena realizace činí 120 mil. Kč včetně DPH. 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je alokována částka 96 mil. Kč. 

Předpokládané doba realizace je v letech 2022 – 2023. 



 

 

Parkovací dům – ulice Volejbalistů, České Budějovice 

 

Parkovací dům bude vybudován v místě stávajícího parkoviště u Sportovní haly v oblasti Dlouhá louka, v prostou 

vymezeném pro tuto stavbu změnou územního plánu, která byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 2. 2020. 

 

Zakázka na výstavbu parkovacího domu v lokalitě u sportovní haly bude realizována metodou dodávky Design & Build, 

tzn., že jediný dodavatel zajistí jak projektovou dokumentaci na provedení stavby, tak realizaci stavby jako takové. Cena za 

realizaci bude určena jako cena paušální a maximální, se zachováním relevantních změnových mechanismů.  

 

Minimální počet parkovacích míst je stanoven na 450 vozidel. Výstavba parkovacího domu nebude etapizována. Součástí 

veřejné zakázky bude též řešení komunikace ulice Volejbalistů, a to co do vyhotovení projekčního řešení, tak realizace 

stavebních úprav. Součástí zakázky bude i architektonické začlenění stavby do území včetně napojení na veškeré sítě 

a včetně vyřešení dopravní obslužnosti v návaznosti na stávající kruhový objezd u benzinové stanice OMV a v návaznosti 

na ulici Volejbalistů. Parkovací dům bude napojen na parkovací systém statutárního města České Budějovice, včetně 

propojení na DIŘC (dopravně informační a řídící centrum města). 

 

Investiční náklady činí 124,8 mil. Kč bez DPH ( 151 mil. Kč včetně DPH). 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je alokována částka 90 mil. Kč. 

Předpokládané doba realizace je v letech 2022 – 2023. 

 

 

Dopravně informační a řídící centrum České Budějovice  

 

Vybudování centra zahrnuje dopravní řídící ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP  

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 centra bude též trvalý dispečerský dohled. Nedílnou součástí 

investiční akce jsou související stavební úpravy budovy Dopravního podniku města ČB za účelem vybudování tohoto 

dopravně informačního a řídícího centra (DIŘC). 

 

DIŘC bude poskytovat ucelený přehled o aktuální dopravní situaci a technickém stavu všech telematických subsystémů 

v reálném čase, bude zajišťovat řízení dopravy na celém území města České Budějovice a přilehlé aglomerace. 

 

Dále bude zajištěna provázanost na Národní dopravně informační centrum (NDIC). 

 

Investiční náklady činí 121,45 mil. Kč bez DPH (147 mil. Kč vč. DPH).  

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je alokována částka 80 mil. Kč. 

Realizace bude probíhat v letech 2022 – 2023. 

 

 

Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha, České Budějovice 

 

Cílem realizace investiční akce je snížení energetické náročnosti osmi objektů v areálu mateřské školy K. Štěcha. 

Předmětem je zateplení obvodových plášťů, střechy a výměny oken u čtyř dvoupodlažních objektů mateřské školy, 

hospodářského pavilonu a spojovacích chodeb, které prokazatelně povede k energetickým úsporám. Objekty mimo 

spojovací chodby budou doplněny o nucené větrání s rekuperací. Vzhledem k rozsahu stavebních prací budou stavební 

úpravy rozděleny na etapy, aby mohly být prováděny o prázdninách mimo provoz školního roku. 

 

Realizační náklady činí 72,9 mil. Kč bez DPH (88,2 mil. Kč vč. DPH).  

Akce je realizována po etapách od roku 2021 do roku 2023. 

V rozpočtu na rok 2022 je alokována částka 19 mil. Kč. 

 

 

Snížení energetické náročnosti – MŠ Větrná, České Budějovice 

 

Cílem realizace investiční akce je snížení energetické náročnosti sedmi objektů v areálu mateřské školy Větrná. Předmětem 

je zateplení obálky budov, výměna výplní otvorů a s tím související práce na pěti pavilonech mateřské školy, hospodářské 

budově a spojovací chodbě. Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla bude realizován v šesti objektech. Jedná 

se o hospodářský pavilon, dva shodné dvoupodlažní pavilony MŠ a tři shodné jednopodlažní pavilony MŠ. Vzhledem 

k rozsahu stavebních prací budou stavební úpravy rozděleny  



na etapy, aby mohly být prováděny o prázdninách mimo provoz školního roku.  

 

Předpokládané realizační náklady činí 54,5 mil. Kč bez DPH (66 mil. Kč vč. DPH). 

Akce bude realizována po etapách v letech 2022 a 2023. 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je alokována částka 24 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

           

 

 

           

 

    

 

 

 

   

 

 

 

                  

 


