
 

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

 

 

Dostupnost veřejných WC 

 
          “Žádost o poskytnutí informací:  

 

                  

1. „Kolik je aktuálně volně přístupných veřejných WC (dále již pouze VPV WC) ve správě statutárního města? 

2. Kolik VPV WC zůstává z různých důvodů mimo provoz? 

3. Kolik VPV WC je přístupných bez poplatku jako v zahraničí (viz foto příloha)? 

4. Jak a podle jaké všeobecné závazné dokumentace byly stanoveny, s ohledem na počet turistů, potřebné kapacity? 

5. Podle jakého postupu byly výsledné dlouhodobé požadavky na kapacitu VPV WC nezávisle verifikovány? 

6. Který útvar a podle jaké obecně závazné dokumentace provedl vyhodnocení požadované kapacity a porovnání se 

současnými možnostmi? 

7. Vyplynuly z porovnání požadavky na novou výstavbu VPV WC? 

8. Kolik VPV WC ubylo, resp. přibylo od roku 1993? 

9. Jaká je pěší vzdálenost mezi jednotlivými VPV WC? 

10. Jak je nastavena otevírací doba, a která VPV WC jsou dosažitelná i mimo běžnou pracovní dobu? 

11. Jak je, resp. bude v intravilánu provedeno jednotné označení, resp. směrování k nejbližšímu VPV WC (viz příklady 

v příloze)? 

12. Jak jsou o rozmístění a provozní době VPV WC informováni návštěvníci (interaktivní mapy na pěší zóně, webové 

stránky města, přístup z mobilních zařízení)? 

13. Jak jsou v rámci cílené podpory a rozvoje turistického ruchu o rozmístění VPV WC informováni turisté nehovořící 

česky? 

14. Jak jsou v rámci podpory a rozvoje turistického ruchu o rozmístění VPV WC informováni hendikepovaní návštěvníci? 

15. Jaké závěry ze sezóny 2020 město vyvodilo a jak zajistí s ohledem k omezením vyplývajícím z vládních nařízení o 

COVID, sezónní potřeby VPV WC ve veřejných parcích, sportovištích a na přírodních plovárnách na území města? 

16. Podle jaké procedury provádějí odpovědné osoby kontroly fyzického stavu VPV WC, kdo, jak a podle čeho jejich 

kontrolní činnost ověřuje a vyhodnocuje? 

17. Jaké byly přibližné provozní náklady VPV WC za roky 2019 a 2020? 

18. Jaké byly za roky 2019 a 2020 vynaložené náklady na akce „Kultura ve městě“?  

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů od odboru kultury a cestovního ruchu,  odboru vnitřních 

věcí, investičního odboru a útvaru hlavního architekta Magistrátu města České Budějovice a společnosti SPRÁVA DOMŮ 

s.r.o., IČO: 251 57 337, sděluje následující. 

ad 1. 

Aktuálně volně přístupných veřejných WC (dále též jen „VPV WC“) má povinný subjekt celkem 14, z toho 4x TOI TOI. 

ad 2. 

Mimo provoz je jedno VPV WC (záchytné parkoviště Jírovcova). 

ad 3. 

Bez poplatku je přístupných celkem 11 VPV WC, z toho 4x TOI TOI. 

ad 4., 5., 6., 7. a 8. 

Tyto otázky jsou řešeny samostatným rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti. 

V rámci dobré správy povinný subjekt sděluje alespoň toliko, že VPV WC jsou zřizovány a zařizovány v souladu 

s příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy. Potřeba vzniku nového VPV WC vzniká například v případě 

realizace záchytných parkovišť apod. 

ad 9. 

Pěší vzdálenost mezi jednotlivými VPV WC je v historickém jádru cca 300 m, v širším městě 1.500 m. 

ad 10. 

Otevírací doba je stanovena 8-21 hod. v letních měsících a 8-18 hod. v zimních měsících. Otevírací doba u placených WC 

je stanovena takto: 

- WC Krajinská a Biskupská: denně 8:00-20:00 

- WC Hroznová 21:  v období 1. 4.-31. 10. od 8:00 do 21:00 



 v období 1. 11.-31. 3. od 8:00 do 20:00 

ad 11., 12., 13. a 14. 

Na přístupových cestách do centra města se nachází zvukové informační nosiče pod názvem „Daruma City Voice“, 

konkrétně na pěti místech (ulice Krajinská, Kanovnická, Karla IV., Zátkovo nábřeží a Lannova třída), které informují v 

rámci interaktivní mapy i o VPV WC, a to včetně anglického a německého jazyka. 

Další informace se nachází na turistickém portále www.budejce.cz, kde mají VPV WC vytvořen mapový podklad s tzv. 

body zájmu, v tomto případě VPV WC, a to včetně anglického jazyka. Informace jsou k dohledání pod Informačním 

centrem nebo v informacích o městě. Je zde i informace o bezbariérovém přístupu WC. Tento web má tzv. responzivní web 

design a podporuje tedy přístup z mobilních zařízení. 

Zároveň je dostupné městské značení, turistické značení a je zřízena mobilní aplikace „Eurokey“ (pro hendikepované 

občany). 

ad 15. 

Povinný subjekt, resp. příslušný správce, zajišťuje pravidelnou a opakující se desinfekci sociálních zařízení. 

ad 16. 

Kontrolu stavu VPV WC je prováděna při pravidelných úklidech odbornou společností (ta hlásí i případné závady), dále 

nájemcem (pokud je) a dále probíhá namátková kontrola pracovníky společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

ad 17. 

Náklady za rok 2019 byly náklady 1.803.960,- a za rok 2020 1.786.252,-. 

ad 18. 

Vynaložené finanční prostředky na mobilní WC na kulturních akcích města v roce 2019 činily 32.807,- Kč a v roce 2020 

činily 29.589,-Kč. 

 

 

 

                   

 

               
                          

 


