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Noviny
č e s ko b u d ě j ov i c k é r a d n i c e
Omezení průjezdu vozidel

s hmotností převyšující 6 t a navádění na
záchytná parkoviště - tzv. centrální zóna
■ Centrální zóna je
území vymezené
přibližně ulicemi
Strakonická, Nádražní Mánesova, Na
Dlouhé louce. Zóna
byla vytvořena ze
tří hlavních důvodů. Prvním je zamezení vjezdu vozidel
těžších 6 t do vymezené oblasti, které je
motivováno zejména snahou vytlačit
těžkou dopravu z přehlceného centra

těchto vozidel, odstavených na komunikacích, které nemají potřebné šířkové
parametry, zejména na celém Pražském
předměstí.
Součástí opatření byla instalace naváděcích směrových tabulí na záchytná
parkoviště po obvodu centrální zóny
a okolo historického centra města, konkrétně u Výstaviště, na Dlouhé louce,
u zimního stadionu, Senovážném a Mariánském náměstí, které mají odvézt
automobily od parkování bezprostředně

města a uvolnit tak přetlak, který je vytvářen na kapacitnost centra města na
úkor jiných způsobů přepravy. Druhým
motivem je snaha o ochranu technického stavu komunikací, které trpí intenzivní zátěží velkého počtu těžkých vozidel a vyvolávají následně vysoké finanční nároky na městský, potažmo
krajský rozpočet, pokud jde o údržbu
a opravy. Tyto peníze pak logicky scházejí jinde. Třetí a velmi důležitý důvod,
je bezpečností. Případné kolize těžkých
vozidel mezi sebou, nebo s jinými účastníky silničního provozu mají téměř
vždy tragické následky. Do této oblasti
patří také mnohdy nebezpečné stání

v historickém centru.
Opatření bylo připravováno od roku
2002 a od října 2003 platilo ve zkušebním režimu. Od 1. 1. 2004 platí v definitivní podobě, která znamená, že do této
zóny nesmí vjíždět vozidla těžší 6 t vyjma
vozidel MHD, vozidel správců a údržby
technické a dopravní infrastruktury a byly z něj vyjmuty zájezdové autobusy. Pro
všechny ostatní je vjezd možný pouze se
souhlasem magistrátu města a za poplatek. Souhlas vydává odbor správa veřejných statků a to pouze v odůvodněných
případech, vždy pouze na dobu určitou
s tím, že vozidlu může být přikázána konkrétní trasa. Za vydání se platí sto korun.

UVNITŘ LISTU
■
■
■
■
■

Doprava v historickém centru
Dálnice D 3, IV. železniční koridor
Rozvoj cyklistické dopravy
Investice do dopravy
Omezení průjezdu vozidel

Zelená vlna
Dopravní systém vychází ze základního dokumentu, kterým je územní
plán města schválený v r. 2000. Jeho
součástí je také dopravní resp. komunikační skelet města. Tvary a způsoby křižovatek a systém, kterými se
konkrétní křižovatka řídí, jsou v detailu
řešeny konkrétní projektovou dokumentací. Na území jihočeské metrople se nachází 33 světelně řízených
křižovatek. K nim je potřeba připočíst
ještě světelně řízené, ale jinak samostatné přechody pro chodce. Stáří jednotlivých křižovatek a osazené techniky je různé. V provozu je křižovatka z roku 1997 a současně křižovatky
osazené a technicky vybavené v roce
2002 i déle. Přesto, že většina křižovatek byla od konce 90. let 20. století
nově rekonstruována jako dynamicky
řízené, je zapojení starších křižovatek v celém systému komplikujícím
faktorem. Ty totiž nejsou uzpůsobené
na dynamické řízení dopravy a neumějí „komunikovat“ s moderními křižovatkami. Vznikají tak slabá místa,
komplikující dopravu, průjezdnost
a mimo jiné částečně relativizují možnost využití zelené vlny. U těch nejstarších křižovatek už dnes není možné změnit jejich program nastavený
na kapacitu průjezdnosti v 70. letech!
Podobným problémem je fakt, že hlavní komunikační trasy jsou dlouhé
a upřednostnění hlavního směru jízdy znamená „přibrždění“ dopravy
z křižujících komunikací. Příkladem
je například Mánesova a Lidická třída.
Obě tyto komunikace jsou dopravně
silně zatížené a nastavení tzv. zelené

vlny po celé jejich délce je hodně
komplikované. Pro jejich délku a množství projíždějících vozidel.
Všechny nové rekonstrukce křižovatek byly již realizovány s cílem reagovat na stávající dopravní situaci.
V tomto ohledu bude město muset věnovat mnohem větší pozornost projednání a řízení o vydání stavebního povolení na každou nově rekonstruovanou křižovatku a zjednodušeně řečeno říkat, co od ní čeká. Správu světelného signalizačního zařízení ve městě vykonává městská příspěvková organizace Veřejné služby - středisko
světelná signalizace. Na základě rozhodnutí rady města bylo na provozovatele a údržbu světelné signalizace
vyhlášeno výběrové řízení. Bude-li
v tomto výběrovém řízení vybrán vítěz soutěže, bude do obnovy a rozvoje
investovat další finanční prostředky,
což může znamenat výrazný kvalitativní posun pro plynulost dopravy. Je
rovněž nutné poznamenat, že jako
účelné se jeví zřízení dispečinku či
křižovatkové ústředny, která umí zkoordinovat kompletně činnost všech
křižovatek a aktuálně reagovat na
měnící se dopravní situaci v celém
městě. I v případě, že by městem žádný vítěz soutěže vybrán nebyl, je realizace křižovatkové ústředny aktuálním
tématem. Za poznámku stojí, že náklady na vybavení jedné křižovatky světelným signalizačním zařízením se pohybují od několika stovek tisíc až po řádově miliony korun.

MHD, preference MHD,
integrovaný dopravní systém
Jednou z možností, jak snížit zatížení města individuální autodopravou je posílit význam městské hromadné dopravy. Současné vedení
linek MHD v plném automobilovém
provozu způsobuje v některých místech ve špičkách významné zpoždění
od několika minut až po několik desítek minut. Jedním ze způsobů, jak
toto negativum eliminovat, je zavedení preferenčních pruhů pro vozidla
MHD a to buď stálých, nebo časově
omezených např. na dopravní špičky. Tento princip Rada města odsouhlasila v první čtvrtině roku 2003.
Založený je na tom, že zatímco ostatní auta stojí, MHD díky přednostním
pruhům může projíždět plynule a nabídnout tak nejkratší čas pro přesun
z jednoho místa na druhé. První preferenční pruh má vzniknout na úseku
Rudolfovské třídy přibližně od areálu
Madety po křižovatku s Dobrovodskou. Součástí je také úprava režimu
světelných křižovatek Rudolfovská Dobrovodská a Rudolfovská - Nádražní.
Jeho realizace byla podmíněna kapacitní úpravou křižovatky Okružní a
Pražské, která by měla sbírat hlavní
zátěž dopravy ve směru z Rudolfova.
Projektová příprava i realizace je zá-

ležitostí města, které na ni musí vyčlenit náklady dosahující řádově do
sta tisíců korun. Předpokládané zahájení výstavby tohoto opatření je
pololetí roku 2004.
Podobný projekt je zpracován pro
preferenci MHD pro Husovu ulici
v úseku Mariánské náměstí - Dlouhý
most a v opačném směru po ústí
České ulice, předpoklad realizace po
projednání je rok 2004. Ve stadiu
příprav je i projekt na vytvoření
přednostního pruhu v ulici O. Nedbala, který je ale závislý na rekonstrukci křižovatky Husova - O. Nedbala,
dosud neosazené dynamickým řízením. Dále se zvažuje také preference
v ulici Na Sadech, a to buď přednostním pruhem, nebo osazením proměnných dopravních značek, které by ve
špičkách částečně, nebo úplně v jednom či obou směrech tuto ulici uzavíraly pro jiný provoz než MHD.
Město v listopadu 2003 rozhodlo
o zavedení noční linky č. 55 s účinností od 1. 1. 2004 s tím, že již před tím
byly upraveny odjezdy prvních ranních
a posledních večerních spojů MHD.
V únoru 2004 se bude představenstvo Dopravního podniku města České Budějovice zabývat úpravou tarifů

Vážení čtenáři.
Přichází k Vám další číslo radničních novin, které je tentokráte
zaměřeno výhradně na oblast dopravy. Situace je svízelná a hledání
řešení je rozhodováním velice obtížným. Nejenom proto, že v uplynulých letech se systémová rozhodnutí
v této oblasti neprosazovala dost razantně, ale i proto, že jakékoliv rozhodnutí v tomto propletenci nároků
na individuální dopravu, zásobování, bezpečnost, cyklisty, parkování a
zásobování, nemůže nikdy uspokojit všechny. Každé přijaté rozhodnutí je tak vlastně kompromisem mezi
všemi těmito potřebami, což někdy
bohužel může být na úkor kvality
přijatých opatření.
Diskuse nad návrhy jednotlivých
opatření intenzivně probíhala od
podzimu 2002. Přibližně v pololetí
2003 rada města rozhodla o zavedení některých dopravních opatření. Tato opatření byla následně projednána s dotčenými orgány státní
správy a po vydání odpovídajících
rozhodnutí vstoupila v platnost
k 1. 1. 2004 a další pak budou mít
účinnost od 1. 4. 2004. Na následujících stránkách nejdete shrnutí
všech těchto opatření a dalších kroků, které město podniká v oblasti
dopravy. Od parkování a cyklistické
dopravy až po
kapacitní
komunikace,
dálnici,
železnici.
Vaše podněty a názory
budou vít á n y.
Hezký
den.
-J. Thomastat. nám. prim.

jízdného
v MHD
směrem
ke zjednodušení
systému spočívajícím v časové platnosti
(nikoliv zónové) jízdenek
pro jednotlivou
jízdu. Zásadní zlom
v organizaci MHD a dalších druhů osobní hromadné dopravy (autobusové i vlakové) může znamenat zavedení integrovaného dopravního systému - IDS. Ten umožňuje, aby na jízdní doklad kteréhokoliv dopravce zapojeného do systému,
mohl cestující využít vlaku, autobusu a trolejbusů MHD i autobusů jiných přepravců. Zkušebně tento
systém, který finančně podporuje
město funguje na trase České Budějovice - Hluboká nad Vltavou jako linka IDS 104. Jihočeský kraj svým
usnesením rozhodl k 1. 7. 2004 o zřízení instituce koordinátora IDS na
bázi samostatné obchodní společnosti. Koordinátor bude do budoucna sestavovat a koordinovat jízdní řády jednotlivých přepravců. Kromě toho, že
v celém systému bude moci cestující
přijet na jednu jízdenku vlakem či autobusem, nebo MHD ke svému cíli, odpadne také značné množství souběhových jízd nebo hluchých míst, kdy
naopak žádný přepravce právě nejede.

02 noviny.qxd

24.2.2004 10:55

Stránka 3

C M YK

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

HISTORICKÉ CENTRUM Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie

města
■ Pravděpodobně nejviditelnější
zásah do dopravního režimu bude
platit od 1. 4. 2004 na území historického centra města. Stávající úprava
trpěla zejména dvěma nedostatky.
Byla roztříštěná do té míry, že souběžně existovalo 10 různých systémů

k základnímu návrhu na regulaci dopravy s vědomím toho, že žádné z řešení není s to uspokojit beze zbytku
potřeby všech typů dopravních aktivit na území historického centra města. Shoda panuje v tom, že centrum
města má všechny parametry k preferenci pěší a cyklisitcké dopravy, individuální autodoprava by měla být
postupně utlumována a dopravní obparkovací stání pro náv‰tûvníky placené
parkovací stání pro magistrát mûsta
parkovací stání pro rezidenty
a abonenty
parkovací stání pro autobusy
pû‰í zóna

pro parkování a zásobování a za druhé,
stávající systém nevyhovoval už téměř nikomu - návštěvníkům centra,
těm, kteří tady mají trvalé bydliště,
podnikajícím a nakonec zásobování.
Neúměrně také narůstal počet vjezdů
do města a respektovanost dopravní
úpravy byla minimální.
Rada města tomuto problému věnovala systematicky pozornost od roku
2003, kdy probíhaly velmi intenzivní
debaty o úpravě
dopravního režimu v centru. Radní se nakonec ve
druhé polovině roku přiklonili

info

sluha by se měla odehrávat pouze ve
vyčleněném časovém limitu.
1. Změna způsobu zásobování
Od 1. 4. bude zásobování
v historickém jádru města
pouze ve dvou intervalech.
Od 6:00 do 9:00 a odpoledne
od 16:00 do 18:00. Pro zastavení za účelem zásobování v uvedených časech
bude na náměstí Přemysla Otakara II. vyhrazen celý venkovní obvod náměstí,
aby byl snadný přístup

Nám. P. Otakara II. č.1,2
Kněžská 19
Jeronýmova 1

k jednotlivým provozovnám a usnadnil se např. také svoz odpadu. V ulici
U Černé věže bude zásobování využívat parkovacího zálivu. V ostatních
ulicích se bude zásobování v uvedených intervalech odehrávat z vozovky a je nutné počítat s tím, že v tuto
dobu může být výrazně omezena průjezdnost centra pro individuální autodopravu. Zásobování bude cílově
možné pouze vozy s hmotností do 3,5 t.
2. Návštěvnické krátkodobé
parkování, placené parkování
(po - pá 8:00 - 18:00, so 8:00 - 13:00)
Parkování bude možné pouze na vyhrazených a dopravní značkou označených plochách. Na náměstí Přemysla
Otakara II. to bude podél vnitřního
obvodu náměstí a to formou kolmého
stání. Náměstí bude ležet v poplatkové zóně A, tzn., že za první hodinu zaplatí parkující 30 Kč, za každou další
60 Kč. Parkovací lístek bude vydávat
parkovací automat. Na náměstí nebude vyhrazené stání pro držitele rezidentních a abonentních karet. V době
mimo dobu placeného stání lze na
těchto parkovištích parkovat volně.
Další placená stání budou na Senovážném náměstí, v Dukelské ulici,
Jirsíkově ulici a v ulicích Kněžská,
Hroznová, U Černé veže, na obou
stranách nábřeží Malše, u budovy
hlavní pošty, u Zlatého mostu směrem k Lidické a u obchodní akademie
na Husově třídě. Další parkovací plocha je na místě stávajícího parkingu
na nároží ulic F. A. Gerstnera a Goethovy, kde se předpokládá stavba parkovacího domu. Celkem tak bude
v tomto režimu na území centra města 602 parkovacích míst. Poplatek za
parkování je dle zóny B 5 Kč za první
hodinu a 10 Kč za každou další hodinu, v zóně C pak 10 Kč za každou
započatou hodinu. Mimo dobu placeného stání lze na těchto plochách parkovat volně.
Autobusy budou mít možnost zastavit v Dukelské ulici u DK Slavie
jejich vjezd na náměstí nebude možný.
3. Parkování pro rezidenty a abonenty (tzv. zelené a červené karty)
Je nutné poznamenat, že držení rezidentní karty není předplacením
konkrétního parkovacího místa, a že
takových karet může být vydán větší
počet, než je fyzicky možných parkovacích stání. Vydání této karty pouze
rozšiřuje pro trvale bydlící
možnost dalšího zaparkování nad rámec placeného
stání v době mimo poplatkovou povinnost. Stání pro
tento typ bude možné v ulicích Široká, Dr. Stejskala,
křížení Široké a Kněžské,
Radniční,

tel.: 386 801 111
tel.: 386 804 111
tel.: 386 793 111

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2

Na našem druhém porovnání nesmí
chybět jeden z hlavních reprezentačních
symbolů města - Černá věž. Na snímcích
je tato dominanta zachycena v pohledu
z ulice U Černé věže. Vidíme zde, jak citlivě byla provedena rozsáhlá rekonstrukce Wortnerova domu v letech 19891993. Zajímavé je, jak se stejně široká
ulice jeví na historických pohlednicích
širší. Zřejmě je to způsobeno větším počtem pěších chodců na úkor aut. Také
vývěsní štíty firem kolmo vyčnívající do

ulice, se kterými bychom se dnes asi jen
těžko smiřovali, působí na historickém
snímku velice přirozeně. Ulice U Černé
věže má ve městě ještě jeden primát: je
to ulice, která v průběhu času nejčastěji
měnila své jméno a pro úplnost zde uvádíme jejich postupný výčet: Židovská,
Markétská, Mikulášská, Sterneckova,
Obchodní, UNRRA, Stalingradská, Václava Kopeckého, J. V. Jirsíka, U Černé
věže.
- redPoužité fotografické materiály byly zapůjčeny panem Milanem Binderem.

Dnešní otázka zní:
V kterých letech byla postavena „Černá věž“?
Správná odpověď na otázku v minulém vydání je: Samsonova kašna byla postavena v letech r. 1721 - 1727. Výherce je pan Daniel Kudlata, České Budějovice.
Zavěrem bychom chtěli poděkovat paní E. Hanusové a pánům R. Placerovi
a Křížovi za poskytnuté historické fotografie.

České, části Hroznové od ulice U Černé
věže, v Plachého a Piaristické
a části Kanovnické ulice. Karta může
být vydána pouze osobě s trvalým pobytem v historickém centru a maximálně ve dvou kusech na jednu domácnost. Karty bude vydávat odbor
správa veřejných statků a to vždy na
konkrétní vozidlo. Za vydání první
karty se účtuje poplatek 2000 Kč, za
vydání druhé 5000 Kč za rok. Od 1. 4.
bude v tomto režimu 192 parkovacích
míst v historickém centru města a 55
v okolí Lannovy třídy.
Fyzické a právnické osoby se sídlem provozovny v historickém centru
mohou požádat o vydání zvláštní AB
karty, kterou vydává opět odbor správa veřejných statků. Karta je nepřenosná a za její vydání se účtuje poplatek 20 000 Kč za rok.
4. Pěší zóny
Ulice Dr. Stejskala, resp. její část
a ulice Krajinská, část Hradební
a Panské jsou pěšími zónami. Zásobování se řídí stejným intervalem jako jinde na území centra města. Majitelé parkovacích stání uvnitř objektů ležících v této zóně mohou do objektů zajíždět i mimo tuto dobu, nesmějí však stát v pěší zóně. Cyklisté
budou mít umožněný pohyb na kole
v obou směrech.

tel.: 387 724 111
tel.: 387 789 120
tel.: 386 104 011

5. Celé historické centrum města
bude s účinností tohoto nařízení zónou
s maximální rychlostí 30 km/h
a vjezd bude možný pouze vozidlům
s hmotností do 3,5 t. Toto opatření má
zvýšit bezpečnost dalších uživatelů
komunikací, omezit nadměrný hluk
a vibrace způsobené dopravou. Svislým a vodorovným dopravním značením budou zvýrazněny přechody pro
pěší a přejezdy pro cyklisty. Aby se
zamezilo najíždění automobilů na
chodníky, budou v ulici U Černé věže
osazeny na obrubníky litinové sloupky.
Celkem asi 22 ks bude osazeno
v průběhu letošního roku. Realizovaný projekt také počítá s možností instalace fyzických zábran proti vjezdům
do pěších zón a instalací závor na
některá placená parkoviště.
Město připravuje výběrové řízení
na provozovatele parkovacího systému na území centra. Součástí zadání
podmínek je investice do stavby parkovacího domu v ulici F. A. Gerstnera. Další výstavbu parkovacích domů
předpokládá územní plán města
v areálu bývalé Zátkovy sodovkárny,
u všesportovní haly na Dlouhé louce
a na Mariánském náměstí. Kapacitní
parkovací dům pro oblast Nádražní
a okolí je součástí investice do přestavby autobusového nádraží.
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Jaké kroky chce udělat město
pro rozvoj cyklistické dopravy?
■ Jedním ze základních cílů územního plánu města je optimální rozvoj cyklistických tras ve městě. Jak již bylo
zmíněno, České Budějovice mají ideální podmínky k tomu, aby tento druh
ekologické dopravy sehrál významnou
úlohu v dělbě přepravní práce, a to i přes
to, že podle posledního dopravně sociologického průzkumu tvoří cyklistická
doprava pouhých 9 % všech cest vykonaných během dne. Nicméně při uvažované potencionální změně dopravního
chování, která je ale podmíněna zlepšením podmínek jak technických, tak
bezpečnostních, by podle zmiňované
studie podíl cyklistické dopravy mohl
dosáhnout až 16 %. Představa, jakým
způsobem by se tímto nárůstem ulehčilo všem vnitroměstským komunikacím,
je snad zcela vypovídající.
Hlavním cílem je vybudovat dostatečně hustou síť cyklistických stezek a to
i v období s nejednoznačnou legislativou. Tato síť bude spojovat atraktivní cíle
s obytnými centry. Kromě nově budovaných stezek je našim prioritním cílem logicky spojit již stávající úseky cyklotras
a cyklostezek.
Vybudování městských páteřních
cyklistických propojení má dva rozměry. Jeden způsob jejich budování hovoří
o cyklistických trasách. Cyklistická trasa je dopravní trasa určená pro cyklistickou dopravu v kombinaci s jinými
druhy dopravy, například jako vyhrazený pruh na silnici, či v integraci s pěším provozem. Tento typ je vhodný tam,
kde nejsou dostatečné prostorové parametry, případně tam, kde z finančních
důvodů je vůle docílit efektu rychle
a levně. Druhý typ jsou stezky pro cyklisty. Jedná se o jednosměrnou nebo
obousměrnou jednoúčelovou pozemní
komunikaci, určenou pro cyklistickou
dopravu. Je vedena buď samostatně terénem nebo v souběhu s jinou komunikací, od které ale musí být výškově nebo prostorově oddělená. Naším cílem je
v první řadě vybudovat uživatelsky logickou a bezpečnou síť cyklotras. Konečnou vizí je cyklistická síť postavená
na stezkách. Trasy se smíšenou dopra-

vou by byly pouze v místech, kde prostorové parametry nedávají jinou šanci.
Kromě finančních, ale ty jsou vždy,
jsou největší problémy s nedostatečnou
legislativou, která ovlivňuje budování
cyklistických tras. Proto jsou v Českých
Budějovicích místa, která jsou problémová a na první pohled působí nelogicky. Odstranění těchto míst řešíme společně s odborem dopravy a Policií
České Republiky. Například zákon
č. 361/2000 Sb. „O provozu na pozem-

listů v jednosměrkách.
Územím katastru města prochází 9
cyklistických tras, místy s parametry
cyklistické stezky, označených čísly 12,
122, 1018, 1050, 1092, 1100, 1108, 1109
a 1120. Jejich průběh je zakreslen na
„Cyklomapě“, která je umístěna na rozhraní ulic Gerstnera a Zátkovo nábřeží
před vjezdem do Háječku.
- trasa č. 12 vedená směrem severojižním podél řeky Vltava (je součástí mezinárodní cyklostezky, která vede přes na-

- trasa č. 1100 směr Dubné
- trasa č. 1108 směr Vrbenské rybníky
- trasa č. 1120 směr St. Hodějovice,
Ledenice
Nové městské cyklotrasy, budované
v letech 2003 (již hotové) a 2004 resp.
2005 (připravované) jsou pro přehlednost označeny velkými latinskými písmeny (A - J).
Cyklotrasa A: jedná se o okruh okolo městského centra uzavírajícího část
okruhu tvořeného cyklistickou stezkou
stávající znaãené turistické cyklotrasy
novû vybudované mûstské cyklotrasy
v r. 2003
novû vybudované mûstské cyklotrasy
v r. 2004 resp. 2005
nûkterá problémová místa

ních komunikacích“ upravuje pohyb
chodců na přechodu pro chodce a s tím
související povinnosti řidiče vozidla, ale
už ne jízdu cyklistů na přejezdu pro
cyklisty. Takže i když existuje označení
přejezdu pro cyklisty je problematické
jejich umístění a případné řešení dopravní nehody tam vzniklé. Stejným
problémem je obousměrný provoz cyk-

še území z Německa do Rakouska)
- trasa č. 122 v severní části města po
pravém břehu Vltavy směrem na Borek
až do Třeboně
- trasa č. 1018 vedená podél pravého
břehu řeky Malše směrem na Vidov
- trasa č. 1050 směr Dobrá Voda
- trasa č. 1096 směr Rudolfov
- trasa č. 1092 směr Litvínovice, Lipí

č. 12. Začátek cyklotrasy je připojen na
cyklistickou stezku č. 1018 na nábřeží
řeky Malše v blízkosti historické budovy Jihočeského divadla. Trasa je vedena
při okrajích ulice Jirsíkova napříč ulicemi Dukelská a Karla IV., poté přechází
do souběhu s Mlýnskou stokou, kde je
vedena po stávající parkové cestě šířky
minimálně 3,00 m a prochází parkem.

Cyklotrasa B: propojuje centrum
města s obchodní zónou Strakonická
Cyklotrasa C: je vedena radiálně od
centra města Jírovcovou ulicí - budoucí
návaznost na trasu D mezi Pražským
předměstím a Husovou kolonií
Cyklotrasa D: vedena tangenciálně
po severním okraji vnitřního města,
propojuje cyklotrasy B a C
Cyklotrasa E: spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché Vrbné a dále
pokračuje až na Rudolfovskou třídu (je
třeba dořešit problém převedení cyklistů přes ul. Novohradská, přes lávku pro
pěší nad ČD a přes Ledenickou silnici)
Cyklotrasa F: spojuje centrum města se Stromovkou a směrem k sídlišti
Máj po stezce č. 1100
Cyklotrasa G: cyklotrasa spojující
centrum města přes Dlouhý most se
sídlištem Šumava a Máj (problém, který
je třeba dořešit, je převedení cyklistů
přes Dlouhý most a ul. J. Opletala)
Cyklotrasa H: zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm Vltava
(problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Husovu třídu)
Cyklotrasa I: jedná se o cyklotrasu,
která propojuje cyklotrasy H a B.
Cyklotrasa J: jedná se o cyklotrasu
vedenou při okrajích stávajících místních komunikací a propojující cyklotrasu I s cyklistickou stezkou č. 122 a dále s cyklotrasou B - 2. část v prostoru
ulice Suchomelská.
Další cyklostezka se připravuje po levém břehu Vltavy od sportovní haly
směrem ke Stecherovu mlýnu. V rámci
městského systému bude tato stezka
propojená komunikační osou přes Vltavu ulicí E. Pittera směrem k Poliklinice
Jih. Dále se město ve spolupráci se sousedními obcemi (Roudné, Vidov atd.)
bude snažit po vzoru cyklostezky na
Hlubokou n./Vlt. vybudovat cyklostezku
podél levého břehu řeky Malše.

do komunikací v roce
PŘIPRAVENÉ Investice
2004 v Českých Budějovicích
rekonstrukce křižovatek

Od doby otevření přivaděče směrem od Lišova a Třeboně vzrostla
zátěž křižovatky Okružní a Pražská
třída. Ve směru do města se tu potkávají dva silně exponované směry:
hlavní směr od Tábora a všechna
doprava přijíždějící do Okružní ve
směru od Třeboně a z průmyslového areálu v Okružní. Křižovatka nepostačuje ani kapacitně ani systémově osazeným programem. Připravená rekonstrukce, která by se
měla realizovat v letošním roce,
rozšiřuje křižovatku o nové pruhy
pro odbočení a to tak, že ve směru
z města se přidává samostatný pravý odbočovací pruh a vytvářejí se
dva pruhy pro jízdu v přímém směru, přičemž zůstává pruh pro levé
odbočení. Ve směru z Okružní se
rozšiřuje stávající pruh pro jízdu
přímo o pruh pro pravé a levé odbočení do města. Současně bude vyměněna světelná signalizace.
Rekonstrukce této křižovatky
současně podmiňuje zavedení preferenčního pruhu pro MHD v Rudolfovské ulici, které je už projekčně připraveno.

info

Křižovatka u Diamantu je podobným případem, kdy se potkávají
dva mimořádně vytížené směry: od
Dlouhé louky směrem na Hlubokou
a do Strakonické ulice. Při jízdě
směrem z města na Hlubokou je
dnes pouze jeden pruh pro jízdu
v přímém směru, ve kterém se tvoří dlouhé kolony stojících vozidel
a díky nepřehledné zatáčce vzniká
nebezpečná situace, kdy ze zatáčky
řidič vyjede přímo na kolonu, která
mnohdy ještě brání odbočení vpravo nahoru na Strakonickou. Proto
se stávající pruh pro přímou jízdu
a pro samostatné levé odbočení budou upravovat tak, že přímo bude
možné jet v obou pruzích, přičemž
z levého přímého bude možné současně odbočit vlevo. Podobné řešení bude projekt hledat také pro protisměr. Kromě toho, bude při sjezdu
ze Strakonické dolů na směr Hluboká, přidán ještě připojovací pruh,
takže vozidlo sjíždějící ze Strakonické nebude v nepřehledné situaci
a bude se tak moci pruhem plynule
připojit k hlavnímu směru.

Nám. P. Otakara II. č.1,2
Kněžská 19
Jeronýmova 1

■ Investiční akce do rekonstrukcí
ulic jsou připravovány na základě požadavků správce komunikací, tj. odboru
správy veřejných statků magistrátu
města, správců jednotlivých sítí, tj. 1. JVS,
JČE, Telecomu, Teplárny, dopravní policie a občanů jednotlivých částí města.
Cílem je neopravovat pouze povrchy, ale
provést celkovou rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí, chodníků
a odstranění případných dopravních závad. Bohužel, dlouhodobá zanedbanost
tohoto majetku je tak vysoká, že možnosti města zdaleka nepokrývají potřeby, které ve městě každoročně jsou. Celková zanedbanost komunikací, včetně
mostů, se pohybuje v částce kolem 700
mil. Kč. Pokud by měly být zajištěny
opravy a rekonstrukce komunikací podle potřeb, muselo by město každoročně
dát na tuto činnost částku kolem 120
mil. Kč a tu samou částku do rekonstrukcí vodohospodářského majetku.
Při investičním rozpočtu kolem 350 mil.
Kč na všechny investiční akce, tj. i na
bytové domy, rekonstrukce školských
zařízení a podobně, je to částka nereálná. Proto musíme velmi pečlivě vybírat,
která akce realizovaná bude, a která

tel.: 386 801 111
tel.: 386 804 111
tel.: 386 793 111

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2

nikoliv. V roce 2004 budeme provádět
celkovou rekonstrukci Lipenské ulice a s
ní, po stránce vodohospodářské, souvisejících ulic Baarovy a Šrámkovy. V historické části města budeme pokračovat
rekonstrukcí Panské ulice. Pokud se
nám podaří získat dotaci z Ministerstva
zemědělství České republiky, budeme
pokračovat i v rekonstrukci Dukelské
ulice. Celkový předpoklad nákladů je
cca 90 mil. Kč.
V rámci budování cyklistických tras
město zahájilo budování vnitroměstského cyklistického skeletu, který má zejména umožnit občanům města každodenní
provoz. V rámci této akce byla
v loňském roce označená cyklistická
trasa kolem historického centra a trasa
v Jírovcově ulici. Součástí trasy kolem
centra je i část cyklistické stezky vybudovaná při rekonstrukci Jirsíkovy ulice.
V letošním roce chceme tuto trasu uzavřít
napojením Jirsíkovy ulice k poště a propojením cyklistické trasy před Domem
kultury Slávie a podél slepého ramene
Vltavy po Zátkově nábřeží. V letošním
roce považujeme za jednu z priorit rekonstrukci lávky u Kauflandu, aby došlo
k bezpečnému, a v rámci možností

tel.: 387 724 111
tel.: 387 789 120
tel.: 386 104 011

pohodlnému, překlenutí čtyřproudové
levobřežky na Dlouhé louce. Současně
budeme pokračovat v budování dalších
vnitroměstských cyklotras. Každoročně
rezervujeme pro výstavbu cyklistických
stezek v rozpočtu částku 10 mil. Kč.
Jejich využití je vázané na připravenost
a projednání jednotlivých projektů.
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DÁLNICE D 3, IV. ŽELEZNIČNÍ

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

KORIDOR A ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE
■ Jednoznačnou prioritu v oblasti budování kapacitního dopravního napojení
města na silniční síť ČR a evropskou silniční síť, znamená výstavba dálnice D3.
České Budějovice jsou, pokud jde o jejich vliv na urychlení výstavby, připravené. Je schválený územní plán města,
který vymezuje koridor pro stavbu D3
a místa jejího napojení přivaděči na
město. Ihned v závěru roku 2002 vzalo
město zpět svůj návrh na změnu územního plánu VÚC českobudějovické sídelní aglomerace, který znamenal nové projednání trasy dálnice jihovýchodně od
města a mohl způsobit vážné ohrožení
termínů dokončení projektové dokumentace stavby a základních podkladů pro
stavbu jako takovou. Město se účastní
všech jednání, které s přípravou výstavby souvisí a opakovaně upozorňuje na
nutnost tohoto spojení. Financování výstavby je závislé na finančních prostředcích vložených státem a to ať jsou ve formě přímého financování státem, nebo jiným – fondovým, dotačním nebo úvěrovým způsobem. V současné době se projednávalo posouzení vlivu stavby na životní prostředí, přičemž město jasně deklarovalo jako nezbytné, aby byly při
projektování a následné stavbě D3 dodrženy parametry uvedené v územním plánu města.
Pro město má stavba dálnice další význam – bude tvořit součást východního
obchvatu a umožní vyvedení tranzitní
dopravy mimo město a mimo městské
propojení směrů Písek – Praha a Tábor –
Praha. Jako kapacitní okruh může také
výrazně přispět v souvislosti s dalšími
uvažovanými dopravními investicemi
k vyvedení velké části dopravního zatížení z centra na okruhy a tím metropoli
odlehčit. Mnohem snadnější a rychlejší
pak bude přesun například z jižního

konce města na severní po okruzích
a obchvatu, než stávající kličkování historickou zástavbou s kapacitně nevhodnými komunikacemi. V následujícím
roce by se zřejmě měla také zrealizovat
další část investice do přivaděče ve směru od Třeboně. Měla by pokračovat stavba propojení okruhů od stávající kruhové křižovatky v Okružní směrem k Nádražní a Strakonické. Investici projektově
a finančně zajišťuje Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
Z hlediska vytvoření okruhů má značný význam vybudování silničního propojení ulic Strakonická a Milady Horákové
přes někdejší vojenský areál ve Čtyřech
Dvorech. Propojení předpokládá již
územní plán města. Je nutno upozornit,
že část plánované stavby leží na soukromých pozemcích a stavba zatím není
projektově připravena, navíc se předpokládané náklady pohybují vysoko v miliónech korun, mimo samostatné rozpočtové možnosti města. Rada města bude
v březnu letošního roku projednávat
koncepční návrh dalšího postupu v areálu uvedených kasáren a součástí materiálu je také základní odhad investičních
nákladů na tuto stavbu a možnosti jejich
pokrytí.
Zcela samostatnou kapitolou je otázka
výstavby tzv. zanádražní komunikace
a podjezdu pod kolejištěm ČD. Cílem této investice je vytvoření nového průchodu tělesem valu dráhy a tím kvalitativně
vysoké zlepšení dopravní situace v Nádražní a Rudolfovské ulici a v Suchém
Vrbném. Ostatně konkrétní údaje o dopravním zatížení v této oblasti a konkrétní čísla ukazující zlepšení po případné realizaci stavby, byly v posledním
půl roce několikrát publikovány také
v denním tisku jako součást polemiky
o tomto záměru. Součástí stavby je jižní

napojení na příští dálniční přivaděč z D3
a ve směru severním na již uváděnou
stavbu propojení okruhů. Protože se jedná o mimořádně náročnou a nákladnou
investici, byl kromě projektu pro územní
řízení městem, financován také nezávislý oponentní posudek, který potvrdil
správnost a opodstatněnost navrhovaných řešení. V tuto chvíli stojí město
před rozhodnutím žádosti o zahájení územního řízení na uvedenou stavbu.
S ohledem na mimořádný rozsah této
stavby a její možné dopady do zástavby,
projedná tento projekt opakovaně mimořádné zastupitelstvo města, které je plánováno na 4. března 2004.
Na tuto stavbu navazuje také připravovaná stavba IV. tranzitního železničního koridoru, který má vytvořit moderní
a rychlé vlakové propojení Českých Budějovic ve směru sever - jih. Jihočeská
metropole se tak stane prvním terminálem tohoto koridoru při vstupu do ČR
a posledním terminálem v opačném
směru. Protože součástí tohoto projektu
je rovněž úprava železničního svršku
a kolejiště osobního nádraží, nabízí se jedinečná možnost koordinovat v relativně
malém prostoru kolem nádraží obě investice. Hovoří-li se dnes rámcově jako
o termínu realizace stavby o prvním desetiletí po roce 2000, nabízí se jedinečná
příležitost realizovat v poměrně blízké
budoucnosti několik mimořádně závažných dopravních staveb: stavbu železničního koridoru, dálnici D3, mimo jiné plnící také funkci východního obchvatu
města, propojení okruhů a stavbu podjezdu s napojením zanádražní komunikace na uvedené okruhy a jižním směrem přímo na D3. Do roku 2020 by tak
mohl vzniknout jedinečný komplex staveb s pozitivním dopadem na dopravní situaci ve městě na desítky let dopředu.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
zákaznické služby: 140 50
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz, www.1jvs.cz
Jak postupovat při zřizování vodovodní
nebo kanalizační přípojky.
Vodovodní a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady majitel připojované
nemovitosti - stavby nebo pozemku.
S výjimkou odbočení vodovodní přípojky
z hlavního řadu a k němu příslušejícího uzávěru, které se okamžikem namontování
stávají součástí veřejného vodovodu, zůstávají přípojky ve vlastnictví toho, kdo je
pořídil; ten za ně také nese vlastnickou zodpovědnost. Provozovatel vodovodu a kanalizace (kterým je v Českých Budějovicích
společnost 1. JVS a.s.) je však ze zákona povinen zajistit údržbu a opravy přípojek na
veřejném prostranství.
Zřízení vodovodní nebo kanalizační
přípojky (nebo i jakákoli změna na nich)
se úzce dotýkají činnosti provozovatele vodovodu a kanalizace a musí s ním být
kladně projednány. Investor k tomu musí
provést následující kroky:
1. Doručit písemně nebo osobně na vyjadřovací oddělení 1. JVS a.s., Severní 8/2264
v Českých Budějovicích žádost, jejíž součástí musí být přesná adresa napojované
nemovitosti a snímek pozemkové mapy
s označením jejího parcelního čísla.
Na základě těchto předložených dokladů
obdržíte od společnosti 1. JVS a.s. písemné
podklady pro zpracování projektové dokumentace.
2. Nechat zpracovat projektovou dokumentaci a k ní získat stavební povolení.

K žádosti o stavební povolení musí investor stavebnímu úřadu spolu s dokumentací předložit i vyjádření účastníků řízení,
mezi nimiž je zpravidla rozhodující vyjádření provozovatele, které vystaví opět vyjadřovací oddělení 1. JVS a.s.
3. Po získání stavebního povolení požádat
provozovatele o zřízení přípojky.
Přípojky může vybudovat kterákoli kvalifikovaná stavební firma, ale připojení na
veřejnou vodovodní síť a osazení vodoměru
mohou provádět pouze pracovníci 1. JVS
a.s., připojení na veřejnou kanalizaci musí pracovníci 1.JVS a.s. zkontrolovat a odsouhlasit před tím, než bude zakryto zeminou. Je proto nutné si s nimi dopředu
dohodnout termíny pro připojení a osazení vodoměru.
Před osazením vodoměru musí vlastník
připojení nemovitosti s provozovatelem
vodovodu uzavřít smlouvu o dodávce vody, před připojením na kanalizaci smlouvu o odvádění odpadních vod. Obě smlouvy se zpravidla uzavírají zároveň v jedné
listině.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na ing. Zídkovou (tel. 387 761 263)
nebo p. Kubu (tel. 387 761 243).

Tématicky noviny k dopravě připravili náměstci primátora Ing. Ivana Popelová a Mgr. Juraj Thoma.

Městská policie
ZPRÁVA O KONTROLE RESTAURACÍ, BARŮ A HEREN
NA PODÁVÁNÍ ALKOHOLU OSOBÁM MLADŠÍM 18ti LET
V únoru provedli strážníci
Městské policie v Českých Budějovicích dvě rozsáhlé kontroly na
podávání alkoholu mladistvím.
Kontroly proběhly 11. 2. a 13. 2.
2004.
Při obou kontrolách bylo zjištěno podávání mladistvým a to nejen ze strany obsluhy restaurací,
barů či heren, ale také umožnění
konzumace alkoholických nápojů

ze strany hostů, kteří objednali
a umožnili požívání alkoholu osobám mladším 18ti let.
Dne 11. 2. 2004 bylo celkem
provedeno 58 kontrol osob v 19ti
provozovnách a ve třech z nich
byly obsluhám uděleny blokové
pokuty. Dále byla bloková pokuta
uložena i jedné osobě starší 18ti
let za umožnění požívání alkoholu mladším 18ti let.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás s předstihem informovali, že naše společnost Jihočeská plynárenská, a.s., bude od 1. 3. 2004 používat
novou značku (logotyp), kdy ji také poprvé představí široké veřejnosti za podpory hromadných sdělovacích prostředků.
Počáteční krok k vytvoření nové značky jsme učinili v dubnu
2003, kdy jsme mezi našimi zákazníky provedli marketingový
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Dne 13. 2. 2004 bylo celkem
provedeno 72 kontrol osob ve 14ti
provozovnách a i zde bylo zjištěno páchání přestupků podle přestupkového zákona na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Viníci byli
potrestání blokovými pokutami
do výše 1000 Kč.

průzkum, na jehož základě jsme se rozhodli změnit firemní tvář.
Původní záměr značku pouze omladit jsme brzy opustili a vydali se úplně novým směrem s cílem vytvořit novou dynamickou
značku. Zachovali jsme jen barevnou kombinaci modré a žluté.
Práce na nové značce nám trvala 10 měsíců a nyní vám tedy
představujeme výsledek našeho snažení.
Výsledný návrh logotypu je tvořen z firemního písma JČP, dvou
eliptických výsečí, které jsou horizontálně zrcadlené a vytvářejí
zúžení, ve kterém je zasazeno písmo JČP. Toto vyobrazení znamená „průchod, trysku“, tedy symboly, které jsou s naší společností úzce spjaty. Logotyp je koncipován svojí jednoduchostí jako
nadčasový, který by měl být hlavním prvkem jednotného grafického stylu firmy, profilovat firemní tvář a vyzvedávat tak firmu
z anonymity.
Doufáme, že se Vám naše nová značka bude líbit a bude pro Vás
vždy zárukou kvality a komfortu námi poskytovaných služeb.

Adresa redakce
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 01 České Budějovice
tel: 386 801 111

Technické zpracování a tisk
dot. DesignStudio spol. s r.o.
České Budějovice
www.dot.cz
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