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KRAJ POTVRDIL PODJEZD
POD VLAKOVÝM NÁDRAŽÍM
Umístění tunelu pod kolejištěm definitivně stvrdil v těchto dnech krajský úřad. Je tedy už jen otázkou času a také financí, kdy bude stavba zahájena.
Podjezd u nádraží je třetí etapou z pěti
etap výstavby takzvané zanádražní komunikace, která bude sloužit k odvedení dopravy z centrální části města do prostoru
za vlakovým nádražím – odlehčit by měla
především Nádražní ulici a viaduktu na
Rudolfovské třídě. Pravomocné územní
rozhodnutí už je vydáno i na první etapu
stavby, další etapy zrovna probíhají fází
územního řízení.
„Město konečně může začít shromažďovat podklady nejenom pro vydání stavebního povolení, ale také může začít připravovat žádosti o dotace na financování

této stavby. To bez kladného územního
rozhodnutí zatím nebylo možné. Jedná se
o přeložku silnic druhé třídy, škála možností, z jakých zdrojů peníze na stavbu
získat, je poměrně široká,“ uvedl primátor
Juraj Thoma.
Lidem z Pětidomí, kteří se budoucí
stavby obávají, vyšel krajský úřad vstříc
zpřesněním protihlukových opatření – s jejich zajištěním město ovšem počítalo již ve
svém návrhu na územní rozhodnutí. Jedná
se o výměnu oken u dvaceti domů v ulicích Nádražní, Dobrovodská, Reinerova,
U Lávky a Družstevní a výstavbu protihlu-

kové zdi podél jedné ze zahrad. Součástí
podjezdu pod kolejištěm bude kruhová křižovatka západně od místa dnešního křížení ulic Dobrovodská a U Lávky – ta bude
několik metrů pod zemí, což opět přispěje
ke snížení hlukové zátěže v okolí.
Dopravní obslužnost ulice Dobrovodské bude zajištěna třímetrovou obslužní
komunikací, ulice U Lávky zůstane de facto zachovaná.
„Výsledná varianta podjezdu se v konečném projednání ukázala jako nejvhodnější a vůči životnímu prostředí nejšetrnější. V lokalitě nebude nutné, kromě výmě-

ny oken, která je ale vymíněna spíš novými normami než zvýšenou zátěží, žádným
způsobem zasahovat do stávajících objektů. Naopak, dojde k jejich odclonění od bezprostřední dopravy, v ulici U Lávky navíc
vzniknou i nová parkovací místa,“ připomněla náměstkyně primátora Ivana
Popelová.
Záměr majetkového vypořádání v trase celé zanádražní komunikace, včetně případných výkupů objektů v lokalitě Pětidomí, i když nejsou bezprostředně zasaženy stavbou, vzalo na vědomí již minulé
zastupitelstvo města.

Město obnoví téměř
24 kilometrů kanalizace
České Budějovice se chystají rekonstruovat vodovodní a kanalizační síť ve vybraných lokalitách ve městě. Stavební práce by měly začít už v příštím roce. Obnova více
než dvaceti kilometrů vodovodních a kanalizačních trubek se bude týkat zejména
okolí Palackého náměstí, Suchého Vrbného a také Pražského předměstí.
Celkově se jedná o výstavbu 8,7 kilometru nových gravitačních kanalizačních sběračů, dále 1,8 km kanalizačních
výtlaků a rekonstrukci 13 kilometrů stávajících kanalizačních sběračů. V důsledku výrazné obnovy sítí se rekonstrukce
dotkne i komunikací, povrchu chodníků,
parkovacích stání, zatravněných pruhů
a veřejného osvětlení.
„Rekonstrukce se dočká téměř čtyřicítka ulic ve městě, které jsou technicky
zastaralé a nezvládaly by bezproblémové
převedení průtoků z nově vybudovaných
kanalizačních sběračů. V Novém Roudném, Haklových Dvorech a Nových Hodějovicích bude vybudována kanalizace zcela nová, doposud zde chybí,“ upřesňuje náměstek primátora František Jelen.
Jak dále upřesnil, celý projekt je vázán
na dotaci z Evropské unie a měl by stát
998 milionů korun Město by se mělo na
projektu z vlastních prostředků částkou
ve výši 488 milionů korun, kterou si chce
opatřit formou desetiletého úvěru.

Celkem 510 milionů korun by měla
pokrýt dotace. Nezíská-li město potřebnou
dotaci, rekonstrukce českobudějovické vodovodní a kanalizační sítě se časově protáhne. „Pokud se tak stane, nezbyde nám
nic jiného, než v obnově sítě pokračovat
vlastními finančními silami. Stavební práce se tak ale prodlouží,“ vysvětluje František Jelen.
Získá-li město potřebnou více než půl
miliardu korun, nové kanalizační a vodovodní sítě se do tří let dočkají ulice Nová, Riegrova, Skuherského, Jeremiášova,
B. Smetany, J. Š. Baara, Čechova, U Sirkárny, E. Beneše, Zavadilka, Kněžskodvorská, U Malše, 28. října, V Hluboké
cestě, J. Čapka, Puchmajerova, Roudenská,
Dr. Tůmy, Neklanova, U Zimního stadionu
a další ulice zejména v oblasti Pražského
předměstí, Palackého náměstí a také v Suchém Vrbném.
Celý projekt by se měl začít realizovat
v polovině roku 2008 a dokončen by měl
být v roce 2010.

Nové cyklostezky budou

letos stát čtyři miliony
Celkem 4 miliony korun letos České Budějovice investují do výstavby nových
či do oprav stávajících úseků cyklostezek. Peníze na nákladnější výstavbu či
opravu cyklostezek a cyklotras se město bude snažit získat také prostřednictvím
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Čtyři miliony korun na cyklostezky
nejsou žádná závratná částka, ale ve městě
jsou podstatně důležitější oblasti, do nichž
město musí investovat – třeba do školství.
Přesto se snažíme mít v rozpočtu každý
rok na cyklostezky několik milionů korun,
abychom mohli dopravní síť pro cyklisty
krůček po krůčku neustále vylepšovat.
Uvědomujeme si, jak významnou roli v dopravě cyklistika v Českých Budějovicích
hraje,“ poznamenala náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Město požádá Státní fond dopravní infrastruktury do konce března o dotaci na opravu lávky pro cyklisty přes Vltavu u OMV,
dále pro cyklistickou stezku vedoucí po pravém břehu Vltavy v úseku od Mánesovy
ulice po heliport. „Cyklostezka je v tomto
úseku bez odpovídající povrchové úpravy,“
vysvětluje náměstkyně Ivana Popelová.
O dotaci se bude také žádat na stavební
úpravy cyklostezek na sídlišti Vltava. Ze
SFDI lze pokrýt téměř 50 procent z celkových nákladů na tyto stavby. Oprava
lávky, která je od povodní v roce 2002
v neutěšeném stavu, vyjde na 15 mil. ko-

run, přičemž město žádá SFDI o 6 milionů.
Cyklistická stezka podél Vltavy na Lineckém předměstí bude stát 1,8 milionu (město žádá 1,08 mil.) a stezky na sídlišti Vltava
3,66 milionu korun (město žádá 1,98 mil.).
Mj. má město připravené dvě menší
stavby: krátký úsek v Labské ulici mezi přechodem přes výpadovku na Plzeň a Krčínovou ulicí (cyklostezka řeší napojení na
oblíbenou stezku na Hlubokou) a krátký
úsek po levém břehu Malše od hřiště SK
Slavia po úroveň areálu policie na Plavské
ulici.
„Kromě dotací na cyklistickou dopravu
jsme Státní fond dopravní infrastruktury
požádali i o dotaci na vyhledávací studii na
Hlinský dálniční přivaděč a obchvat Srubce včetně napojení na 5. etapu přeložek
silnic II/156 a II/157, takzvanou zanádražní komunikaci. Předpokládané náklady
jsou 2 miliony korun, přičemž Státní fond
dopravní infrastruktury by mohl poskytnout až 1,4 milionu,“ doplnil primátor
Juraj Thoma.

České Budějovice hostily již osmý ročník Dnů slovenské kultury. Desetidenní
sled výstav, divadelních představení, koncertů, filmů i ukázek slovenské
kuchyně zahájil 9. února v radniční výstavní síni primátor Českých Budějovic
Juraj Thoma spolu s velvyslanci České i Slovenské republiky Ladislavem Ballekem a Vladimírem Galuškou. Oba velvyslanci obdrželi od primátora při slavnostním zahájení dárek – knihu o Českých Budějovicích. Foto Petr Zikmund

Freetime park Stromovka

bude pro celou rodinu

Nové a moderní sportovní centrum - takzvaný Freetime park - určený pro trávení
volného času o rozloze více než 15 tisíc metrů čtverečních vybuduje město za Kauflandem v těsném sousedství lesoparku Stromovka. Náklady na výstavbu se odhadují na 38 milionů korun.
Park nabídne především dva skateparky – jeden z nich bude větší a zastřešený pro celoroční provoz a bude splňovat
podmínky pro pořádání Českého skateboardového poháru, Mistrovství ČR ve skateboardingu a BMX i mezinárodních závodů. Dále zde budou kromě dvou streetballových a jednoho fotbalového hřiště k dis-

unie. Výstavba může začít příští rok, ale je
také vázána na dotaci. Město již bylo úspěšné při získání krajského grantu na přípravu projektové dokumentace pro územní řízení. Jihočeský kraj přispěl 100 tisíci
korunami z celkových 411 tisíc korun.
Budoucí areál počítá s využitím nepravidelné lichoběžníkovité travnaté plochy

Památky
zaslouží
více
peněz
Po deseti letech se město České Budějovice opět
dostalo do výboru
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska.
Hlavní cíl, který
jsme si vytyčili,
je zvýšení finančních prostředků,
které plynou ze státního rozpočtu na
program regenerace městských památkových rezervací. Množství peněz, která
města i soukromí majitelé historických
domů mohou použít na opravy a rekonstrukce, totiž rok od roku klesá. Z původních 320 milionů korun se snížilo na 160
milionů v letošním roce.
Kromě obnovy památkového dědictví
řeší tento program i zvýšené náklady
spojené s údržbou a opravami památek
– majitel objektu musí dodržovat podmínky stanovené orgány památkové
péče. Pokud si však státní správa klade
podmínky, musí poskytnout i prostředky
na jejich dodržování a ne fond na opravu
památek pomalu hnát do ztracena.
Navíc význam kulturního dědictví
neustále stoupá – turistická návštěvnost
České republiky roste a s ní i podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP. Cestovní
ruch se opravdu stává průmyslem se vší
vážností svého dopadu na ekonomiku
státu. Velkou devizou naší země jsou
právě nemovité kulturní památky. Není
proto možné, aby jejich údržba byla čím
dál více podceňována.
Při finančním vkladu do památek
má přitom stát jistotu, že investuje do
trvalých hodnot a to výhradně na území
republiky. Všimněme si, jaký je rozdíl
mezi 160 miliony na památky oproti
miliardám věnovaným na investiční
pobídky pro průmyslové firmy, budování
průmyslových zón, výrobní, nikoli rozvojové projekty!
Tyto miliardy přitom jdou na projekty, které zdaleka nemusejí být trvalé. Za
pár let průmyslové areály pravděpodobně budou zet prázdnotou, neboť výroba
se bude pomalu posouvat stále více a východ za levnou pracovní silou a méně
striktními ekologickými pravidly.
Památky, ani investice do nich, však
tak pomíjivé nejsou. Zaslouží si ze strany
státu větší pozornost a České Budějovice o ni budou jako člen Sdružení historických sídel usilovat.
Ivana Popelová,
náměstkyně primátora

Kino Kotva
dotaci dostalo
pozici také dvě horolezecké stěny, trampolíny, dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal a také budova se zázemím pro návštěvníky včetně restaurace.
„Skateboardistům město slíbilo, že skatepark u sportovní haly nezruší, dokud pro
ně nebude mít adekvátní náhradu. Projekt
jsme se zástupci skateboardistů konzultovali a oni ho podpořili peticí s několika
stovkami podpisů. Myslím, že tato náhrada bude více než důstojná - a nejenom pro
ně. Širokou nabídku sportovních atrakcí
ocení i ostatní sportovci i rodiny s dětmi,
na něž projektanti také mysleli,“ poznamenal primátor Českých Budějovic Juraj
Thoma.
Ještě letos bude město žádat o stavební povolení a také začne shánět finanční
prostředky na výstavbu z fondů Evropské

za Kauflandem a bude dostupný návštěvníkům jak na kole po cyklostezce spojující
Stromovku s centrem města, tak i autem
ze severu kolem parkoviště Kauflandu.
Parkoviště u Freetime parku bude mít
k dispozici 48 běžných parkovacích míst
a navíc i 3 parkovací místa pro invalidy.
Freetime park Stromovka bude obsahovat:
- fotbalové hřiště s umělým povrchem
- dvě streetballová hřiště
- dva skateboardové areály
- dvě horolezecké stěny
- lanové centrum se čtyřmi okruhy
- trampolíny
- dětské hřiště
- dvě hřiště na plážový volejbal
- „dirtové“ hřiště
- objekt se zázemím po návštěvníky a občerstvením a skladem na ploše 9 x 31m.

Kino Kotva podle očekávání získalo
na únorovém zasedání zastupitelstva
dotaci na svůj provoz, kterou mu zastupitelé na svém lednovém zasedání
původně odmítli udělit.
Důvodem pro odmítnutí milionové
dotace byla podle názoru některých zastupitelů nedostatečně podrobná důvodová zpráva. Pro únorové zasedání
však již byl tento nedostatek napraven
a zastupitelé dotaci pro Kotvu jednomyslně schválili.
„Potvrdilo se, že neudělení dotace
Kotvě nebyl nějaký zlý úmysl ze
strany města nebo pokus o likvidaci
kina – bylo to pouhé nedorozumění,“
poznamenal k výsledku hlasování
primátor Juraj Thoma.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Na Máji letos vznikne
94 nových parkovacích míst
Na českobudějovickém sídlišti Máj se
letos bude opět žít o něco příjemněji a pohodlněji.
V rámci regenerace tohoto sídliště,
která zahrnuje úpravy veřejných prostranství a zeleně a která začala loni, totiž
letos vznikne 94 nových parkovacích míst.
Město na jejich vybudování věnuje přibližně 4,75 milionu korun.
„Nedostatek parkovacích míst na Máji
je opravdu kritický. Kromě výstavby nových míst v rámci regenerace sídliště zvažujeme i možnost postavit na Máji parkovací domy. Musíme však ještě prověřit
hospodárnost jejich případného provozu
a také, zda o takovou formu parkování vůbec
bude mezi lidmi zájem. Do konce dubna
chceme uspořádat mezi obyvateli Máje
průzkum, kterým chceme zjistit, o jaké parkovací systémy je zájem,“ doplnil primátor
Českých Budějovic Juraj Thoma.
Všechna nová stání vzniknou na nových plochách. Na rozmezí ulici M. Chlajna a V. Volfa jich bude 22 a mezi A. Barcala
a V. Volfa dokonce 49. Netolická a Pracha-

tická ulice si polepší o 13 a 10 stání. Na sídlišti Máj jsou v současnosti necelé tři tisíce parkovacích míst. Do roku 2010 by se jejich počet měl zvýšit o 1085.
Nových parkovacích míst, byť v menším rozsahu, se dočkají i obyvatelé jiných
částí města. Například v ulici U Trojice
vznikne deset nových stání. Jejich vybudování je součástí projektu na dopravní úpravy v této části Pražského předměstí, které započaly v roce 2005 zobousměrněním ulice U Trojice v úseku NeplachovaPražská a změnou křižovatky s Neplachovou na kruhový objezd pomocí betonových panelů.
„Deset nových stání umožňující pohodlnější parkování je určitou kompenzací obyvatelům ulice, kteří se obávali, že zobousměrnění ulice zvýší v místě provoz,“ poznamenal primátor Juraj Thoma.
V rámci předchozích úprav se už například zvýšil počet stání v Kněžskodvorské ulici za pivnicí Kanon z 28 na 41.

Primátor vyznamenal
úspěšné strážníky
Primátor města Juraj Thoma přijal
a ocenil čtyři strážníky městské policie,
kterým se v únoru podařilo dopadnout
dva sprejery a také zloděje, který ničil
hroby na českobudějovických hřbitovech –
kradl z nich ozdobné lucerničky. Všichni
ocenění strážníci slouží u městské policie
už delší dobu.
„Sprejerů už mám na kontě šest. Daří
se nám je dopadat hlavně díky iniciativě
lidí, kteří nás na ně upozorní,“ poznamenal strážník Pavel Chrášťanský. Sprejeři,
které chytil s kolegou Michalem Šiveněm
9. února v Kněžských Dvorech, přijeli do
města malovat na zdi dokonce až z Anglie
a Estonska.
Druhé dvojici strážníků, Michalovi Petráskovi a Jiřímu Mucskovi, se zase podařilo dopadnout hřbitovního zloděje. Našli u něj několik ukradených lucerniček
z hrobů, ke krádeži dalších dvaceti se
přiznal. V obou případech se strážníkům

pachatele podařilo natolik zaskočit, že při
zadržení vůbec nevzdorovali a rovnou se
přiznali.
„Je vidět, že když strážníci mají dostatek prostoru, dokáží být plnohodnotnými ochránci pořádku a bezpečí ve městě.
V současnosti jim však prostor pro větší
potírání kriminality zabírá dopravní činnost. To chceme změnit. Strážníci tu nemají být kvůli nasazování botiček, ale kvůli ochraně zdraví a majetku občanů. K tomu směřuje nová koncepce práce městské
policie, která bude zanedlouho představena celému vedení města,“ poznamenal primátor Juraj Thoma.
I všichni strážníci, které primátor ocenil
knihou o Českých Budějovicích, se shodli
na tom, že hlavní práci městské policie vidí
v pomoci občanům a udržování veřejného
pořádku, nikoli v někdy až zbytečném nasazování botiček za každou cenu, kterým si
obyvatele města spíše znepřátelují.

Úspěšný českobudějovický krasobruslař Tomáš Verner původem z Písku sbírá jednu cenu za druhou. Za jeho mezinárodní lednový úspěch ve Varšavě mu poděkoval 30. ledna na českobudějovické radnici, konkrétně v obřadní síni, také primátor Českých
Budějovic Juraj Thoma. Kromě pamětní stříbrné mince úspěšnému sportovci věnoval Encyklopedii Českých Budějovic. „Doufám,
že brzy bude v této knize figurovat také Vaše jméno,“ uvedl Juraj Thoma. Tomáš Verner poděkoval všem přítomným ze projevenou
přízeň. Krasobruslař získal 2. místo na lednovém Mistrovství Evropy v polské Varšavě.
Foto Petr Zikmund

Městští zastupitelé podpořili

pomoc nejvíce potřebným Pečovatelská
služba

Českobudějovičtí zastupitelé na svém
lednovém zasedání schválili neinvestiční
dotace v celkové výši 4,1 milionu korun
pro neziskové organizace působící v sociálních službách.
Nejvíce peněz od města dostala Městská charita České Budějovice – 2,3 milionu. Využije je především na provoz pečovatelské a ošetřovatelské služby pro děti,
postižené a seniory. Loni charita dostala
1,824 mil. při péči o 280 klientů. Protože
letos očekává nárůst počtu klientů minimálně o padesát, zažádala i o vyšší dotaci.

Další významné částky obdržel Český červený kříž - na pečovatelskou službu Alice, která se stará o 110 klientů,
dostal 900 tisíc korun a na činnost svého oblastního úřadu, kurzy a provoz
ošacovacího střediska obdržel půl milionu.
Městské organizaci Svazu důchodců
ČR přiřkli zastupitelé na činnost 150 tisíc korun a občanskému sdružení Háječek, zabývajícímu se protidrogovou prevencí a provozem kontaktního centra,
čtvrt milionu.

Náměstek primátora Rudolf Vodička

odpovídá na nejčastější dotazy
Náměstek primátora Rudolf Vodička, do jehož resortu spadá také zdravotnictví a sociální služby, odpovídá na nejčastější dotazy, které přicházejí
na adresu magistrátu města a týkají se nového zákona o sociálních službách.

Primátor Juraj Thoma ocenil dvě hlídky strážníků za úspěšné dopadení dvojice sprejerů a hřbitovního zloděje. Na snímku ocenění strážníci zleva: Michal Petrásek, Jiří
Foto Milan Brabec
Mucska, Pavel Chrášťanský a Michal Šiveň.

Již v minulosti jsem užíval některé sociální služby. Co všechno nového mi zákon o sociálních slubách
přináší?
Uživatelé, kterým je služba již
poskytována na základě rozhodnutí
kraje a obce, je zákonem garantována
platnost těchto rozhodnutí až do konce
roku 2009, pokud se ovšem uživatel
nerozhodl v těchto dnech jinak a nenahradil toto rozhodnutí smlouvou.
Pokud jste již uživateli služby, u kterých nebylo vydáno rozhodnutí o poskytování služby, budete s největší
pravděpodobností vyzváni poskytovatelem k uzavření smlouvy nebo úpravě stávající smlouvy o poskytování

služby. Váš poskytovatel služby
Vás také musí informovat, a to srozumitelně, o všech
povinnostech,
které pro Vás ze
smlouvy vyplynou,
dále také o vnitřních pravidlech poskytování sociální
služby, o způsobu podávání a vyřizování
stížností na úroveň služeb a v neposlední řadě společně s Vámi musí naplánovat průběh poskytování služby
tak, aby vycházel z vašich osobních cílů, potřeb a schopností.

Kamery za měsíc a půl
prokázaly účinnost

České Budějovice jsou osmým
nejatraktivnějším místem v ČR

Od Nového roku střeží ulice Českých
Budějovic kamerový systém, který spravuje městská policie. Přestože celý leden běžel ve zkušebním provozu a ještě
v průběhu února se „dolaďovaly“ menší
nedostatky, již zaznamenal první úspěchy. Díky kamerám dokázali strážníci
odhalit a zadržet i několik pachatelů
trestných činů.
Kamery zachytili například několik pouličních rvaček – a v účastníkovi jedné z nich
dokonce strážníci odhalili pachatele loupežného přepadení, po němž pátrala Policie ČR. Jinou hledanou osobu zadrželi
strážníci na Lannově třídě, kde svým
podezřelým chováním upoutala pozornost
obsluhy kamer v řídicím středisku, která

České Budějovice se staly osmým
nejatraktivnějším místem České republiky v roce 2006. Rozhodly o tom ve velké anketě téměř dvě tisícovky domácích
i zahraničních čtenářů časopisu Travel
in the Czech Republic, který vydává nakladatelství Mladá fronta.
„To nás pochopitelně velmi a upřímně těší, ale samozřejmě také svým způsobem zavazuje,“ komentovala budějovický úspěch náměstkyně primátora
Ivana Popelová.
Na prvních třech místech se v anketě umístila města Praha, Kutná Hora a Karlovy Vary. V první dvacítce se umístila
čtyři jihočeská města – tak početné zastoupení neměl žádný z krajů.

info

na místo vyslala hlídku strážníků. Díky
kamerám byl dopaden i pachatel černého
výlepu plakátů. V několika dalších případech předali strážníci záznamy městských kamer Policii ČR, která je využívá
k prověřování podezření ze spáchání
trestných činů.
„Pořízení kamerového systému předcházela složitá politická debata, zda bude dostatečně efektivní a zda nemůže
znamenat ohrožení soukromí občanů.
Nyní se ale pomalu ukazuje jeho užitečnost. Kamerový systém však není samospasitelný – hlavní je, aby strážníci dělali dobře svou práci a co nejvíce se pohybovali v ulicích,“ poznamenal primátor města Juraj Thoma.

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2
tel.: 386 801 111

Sociální sloupek

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

České Budějovice předběhl z Jihočechů v hodnocení pouze Český Krumlov,
a to o dvě příčky. Ze 1788 respondentů
byly České Budějovice pro 52 tím vůbec
nejatraktivnějším místem v České republice, a proto je v hlasovacím lístku
zařadili na první místo. 111 respondentů
prohlásilo Budějovice druhým nejatraktivnějším místem a 84 je umístili na třetí místo v osobních preferencích.
Časopis Travel in the Czech Republic
je dvouměsíčník zaměřený na prezentaci českých regionů, obcí, měst a zajímavých míst. Distribuován je v tuzemsku i zahraničí, nejčastěji v informačních centrech, recepcích hotelů a kongresových centrech.

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

pomáhá lidem žít
běžným životem
Pečovatelská služba se poskytuje
dětem, osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby, a to
v přirozeném prostředí, i ve
specializovaných zařízeních. Služba
obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo zajištění
stravy či výpomoc v domácnosti.
Obvykle se poskytuje za úplatu.
Bezúplatně se poskytuje rodinám
s nezaopatřenými dětmi v hmotné
nouzi, rodinám, ve kterých se narodily
současně tři nebo více dětí,
účastníkům odboje a pozůstalým
manželům (manželkám) po účastnících
odboje starším 70 let. O sociální službu
musí člověk sám požádat, v některých
případech závisí rozhodnutí na
správním řízení. Jedná se zejména
o pečovatelskou službu a pobytové
služby v domovech pro osoby se
zdravotním postižením a seniory.
Od 1. 1. 2007 se výrazně
zjednodušilo zavádění pečovatelské
služby u nových uživatelů. Dříve byla
podána žádost o zavedení pečovatelské
služby na Magistrát města České
Budějovice, kde byla posouzena
opodstatněnost této žádosti a vydalo
se rozhodnutí o zavedení služeb. Dnes
zájemce o službu uzavírá smlouvu
přímo s poskytovatelem sociálních
služeb. V praxi to znamená, že vedoucí
pečovatelské služby na základě
poptávky navštíví potenciální
uživatele, seznámí je s podmínkami
o poskytování služby a obě strany
podepíší Dohodu o poskytování služby.
„Tím se podstatně zrychlil
a zjednodušil proces spolupráce
s uživatelem,“ uvedla vedoucí Charitní
pečovatelské služby Městské charity
ČB Zuzana Földesiová.

Kontakt
telefon: 386 360 450, 776 655 452
e-mail: zuzana.foldesiova@mchcb.org
Charitní pečovatelská služba
U Malše 1805/20
po-pá 7:00-15:30 hodin.

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Město usiluje o dotace Z m i z e l é B u d ě j o v i c e
u Jihočeského kraje 11. MASO UZENINY
Pět žádostí o dotaci nyní směruje město České Budějovice na adresu
Jihočeského kraje. Rada Jihočeského kraje vyhlásila 8 grantových programů v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje na rok 2007, pro
které bylo vyčleněno něco přes 38 milionů korun.
Jak potvrdila náměstkyně primátora
Ivana Popelová, České Budějovice budou
usilovat o získání finančních prostředků
pro dětské dopravní hřiště mateřské školy
U Pramene, kde se počítá s vylepšením
a modernizací podmínek pro výuku v oblasti dopravní výchovy.
Pro projekt se počítá s částkou 160 tisíc
korun a 128 tisíc korun by mohl dotací
podpořit Jihočeský kraj.
„Dále budeme žádat o dotaci na analýzu nákladů a přínosů k projektu – rekonstrukce a doplnění vodohospodářské
infrastuktury. Analýza je jednou z povinných příloh k žádosti o dotaci na realizaci
projektu z Operačního programu Životní
prostředí. Jedná se o projekt komplexnějšího řešení výstavby a rekonstrukcí vodohospodářské sítě na území města, který byl původně připravován ve spolupráci s Jihočeským vodárenským svazem.
Analýza by měla stát 200 tisíc korun, od
kraje bychom mohli získat 150 tisíc ko-

Evidence vozidel

je nyní snazší

Od 12. února platí na registru vozidel
v Kněžské ulici č. 19 organizační změny. Žadatelé jsou odbavováni v pořadí,
v jakém se dostaví na magistrát - skončilo dělení majitelů vozů do jednotlivých
skupin, jež byly odbavovány zvlášť. Kromě toho byly na oddělení rozšířeny úřední
hodiny.
„Poměrně dlouho a usilovně jsme
hledali smysluplně fungující systém, který by dokázal plynule odbavovat klienty.
Teprve praxe ukáže, jak životaschopný bude. Je třeba si uvědomit, že právě
toto oddělení magistrátu má svá specifika
a patří k těm nejfrekventovanějším. Jen
za minulý rok tady například udělali
téměř padesát tisíc veškerých změn u vozidel,“ říká náměstkyně primátora Ivana
Popelová.

run,“ doplnila náměstkyně.
Město by dále také rádo uspělo v případě žádosti o finanční prostředky na zajištění nové série propagačních materiálů
města, které by sloužily k lepší orientaci
zejména turistům.
„Půjde o základní propagační materiály, tipy na výlety, pěší okruhy městem.
Materiály budou mít jednotný design
a budou obsahovat nejdůležitější informace pro návštěvníky města ve třech jazykových mutacích. Město se jimi chce také
prezentovat na tuzemských i zahraničních
výstavách cestovního ruchu,“ upřesnila
Ivana Popelová.
Do pětice žádostí byly zařazeny také
žádosti o dotaci na projekt pro stavební
povolení pro Freetime park Stromovka
a pro projekt na úsek nejfrekventovanější
cyklotrasy č. 12 v prostoru Lidické třídy
a na vyhledávací studii nového vedení této
mezinárodní cyklotrasy směrem na Boršov
nad Vltavou.

Snímek ze 60. let 20. století zachycuje domek s nápisem „maso uzeniny“
v Rudolfovské třídě. Přízemní domek
se štítem připomínající barokní tvary
byl postaven brzy po roce 1827 a patřil
k jednomu z nejstarších objektů v Rudolfovské ulici.
Podobné domky se štíty v doznívajícím baroku byly v té době postaveny také v ulicích Pekárenská, Baarova, Rybní apod. Domek „maso uzeniny“ byl postaven u nové silnice, která se
začala stavět v roce 1805 jako císařská povinná silnice z města do Třeboně
a vést měla až do Vídně. Stavba byla
přerušena válkami a pokračovala poté
v letech 1811 až 1827. Do té doby se jezdilo do Třeboně silnicí, která se nachá-

zela přibližně v místech dnešní Lannovy třídy. Do Vídně se jezdilo přes Nové
Hrady. Nové císařské silnici, která vede jaksi nelogicky ze Sadů (kvůli vojenské strategii), se říkalo také Rybářská
silnice.
V domku „maso uzeniny“ bývalo
známé řeznictví U Mrázků. Kousek dále
po Rudolfovské ulici ve směru k viaduktu fungovalo také známé řeznictví
U Mikešů. V provozech a domech U Mikešů a U Mrázků sídlilo do 90. let 20.
století podnikové ředitelství Jihočeského průmyslu masného, n. p. Domek
U Mrázků měl dlouhý vnitřní trakt, který využívalo podnikové ředitelství pro
svůj ekonomický a technický úsek.
Domem „maso uzeniny“ U Mrázků
tak prošla historie. V roce 1951 vznikl

národní podnik Jihočeská masna, který
nadobro pohltil řeznictví Mikešů, Mrázků, Šolínů, Starých, Stožických, Farků,
Satrapů, Urbánků, Stínů, Lukešů a dalších ve městě. Do své korporace přibral
i podnik DRUJAT (družstevní jatka). Už
v roce 1952 byl národní podnik Jihočeská masna přejmenován na Masný
průmysl a ten byl v roce 1953 začleněn
do Jihočeského masného trustu, n. p. Tábor. V roce 1958 byl táborský „trust“
zrušen a konečně k 1. 4. 1958 vznikl Jihočeský průmysl masný, n. p., s krajskou působností a s podnikovým ředitelství U Mrázků a U Mikešů.

Připravuje odbor územního plánování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

Poděkování
Vážená paní náměstkyně,
dovolte mi, abych Vám jménem
všech ustrkovaných poděkoval. Na evidenci motorových vozidel došlo k velké
změně a vše běží jak na drátku. Tak, jak
jsem měl možnost přesvědčit se sám při
dvou návštěvách, vypadá současný stav
takto:
Hala je prázdná, kdo přijde, jde do
10 minut na řadu. Všichni se usmívají
a jsou na sebe milí. Ani stopa po stresu
a nevraživosti. Pokud tento stav vydrží,
je zbytečné cokoliv měnit. Moje jediná
starost nyní, je co s ušetřeným časem, ale
to jistě snadno vyřeším.
Mnohokrát děkuji.
S pozdravem Ivo Červený

Dnešní otázka zní: Kdy a v jakém architektonickém slohu byl postaven
kostel sv. Jana Nepomuckého v ulici Boženy Němcové?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho
vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z lednového vydání je:
Názvy kin byly následující: Elekta - Jas, Grand - Lípa, Hvězda - Oko, Kotva - Kino Pohraniční stráže
Výhercem je: pí. Zuzana Čadilová, L. Kuby 25/1213, Č. Budějovice 7
Odpovědi zasílejte do 10. následujícího měsíce na adresu: Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2,
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Základní školy očekávají Studna postavená načerno?
v září osm set prvňáčků Od příštího roku velký problém
Stejný počet žáků jako v roce letošním
bude navštěvovat v příštím školním roce
1. třídu. Potvrdil to lednový zápis (26. - 27.
ledna) do prvních tříd ve všech 14 základních školách, jejichž zřizovatelem je město
České Budějovice.
„K zápisu se celkem dostavilo 987 dětí,
ale s největší pravděpodobností 183 rodičů požádá o odklad školní docházky. Předpokládáme tedy, že v září nastoupí do první

třídy 804 školáků,“ uvedl náměstek primátora pro školství Rudolf Vodička.
Nejvíce prvňáčků bude docházet do ZŠ
O. Nedbala, a to 103. „Zájem rodičů také
roste o školy v centru města, proto například v ZŠ Dukelská otevřou navíc ještě
jednu třídu,“ upřesňuje Rudolf Vodička.
ZŠ Máj II otevře v pořadí již třetí třídu pro mimořádně nadané děti, do které bylo psycholožkami pro příští školní rok vybráno 15 dětí.

Pouze do konce roku mají šanci podat majitelé studní (vrtů) žádost o povolení k odběru podzemní vody. Jedná se zejména
o hříšníky, kteří povolení vůbec nemají, mají studnu postavenou načerno, nebo o ty, jejichž povolení k odběru podzemních
vod vyprší do konce roku. Stihnou-li své prohřešky napravit do konce roku, vyhnou se všem sankcím.

„Těchto několik měsíců do konce roku
vidím jako jedinečnou šanci pro všechny majitele studní, kteří se prohřešili
proti stavebnímu zákonu, nemají kolaudační rozhodnutí, nemají stavební povolení a také povolení k odběru podzemních vod, aby vše napravili a legalizovali. Je to obrovská výhoda, protože je
nečeká žádná sankce. Po 1. lednu 2008
už to bude mohem horší, budeme provádět kontroly v terénu a vyzývat majitelé k předložení dokumentů. Pokud
nebudou mít vše v pořádku, fyzické
osoby čeká sankce do 50 tisíc korun
a právnické osoby dokonce do 10 milionů korun,“ varuje vedoucí odboru životního prostředí Svatopluk Mika.
V roce 2004 vstoupil v platnost nový vodní zákon, který stanovuje pravidla nakládání s podzemními vodami
a týká se všech majitelů, kteří mají na
svých pozemcích kopanou či vrtanou
studnu. Každý, kdo je vlastníkem studny, musí mít platné stavební a kolaudační rozhodnutí a také povolení k od-

běru podzemních vod.
„Nový zákon k 31. 12. 2007 ukončuje platnost některých povolení k odběru podzemní vody a určuje nové podmínky. K 1. lednu 2008 zanikne platnost těch povolení, která byla vydána
a nabyla právní moci do 31. prosince
2001. Povolení vydaná do 31. prosince
2001, která nabyla právní moci až po 31.
12. 2001, jsou nadále platná. Povolení
vydaná od 1. ledna 2002 platí taktéž
nadále,“ uvedl vedoucí odboru ochrany
životního prostředí Svatopluk Mika.
Velmi důležitým mezníkem je 1. leden 1955. Pokud je studna postavena
před tímto datem a voda z ní je používána k pitným účelům, nic se nemění
a povolení zůstává v platnosti. Pokud je
studna využívána k jiným účelům,
např. jako voda užitková v zahrádkářských koloniích, musí majitel požádat
vodoprávní úřad o povolení k odběru
podzemní vody. Stejně tak je to i s povoleními vydanými mezi lety 1955 – 2002.
Pokud mají vlastníci povolení z těchto

let k odběru podzemních vod, kterou
neužívají k pitným účelům, musí nově
požádat vodoprávní úřad o povolení
k odběru. Vodoprávním úřadem, který
příjímá žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro České Budějovice a všech
jeho 78 spádových obcí, je právě odbor
ochrany životního prostředí českobudějovického magistrátu.
V případě, že někdo např. koupil nemovitost, u které je studna a nemá k ní
žádné dokumenty, je možné opět bez sankce do konce roku požádat odbor ochrany
životního prostředí o stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod.
„Naším cílem není dávát pokuty, ale spíše
udělat v celé záležitosti pořádek,“ dodává
nakonec Svatopluk Mika.

Žádosti je možné podávat písemně:
Odbor ochrany životního prostředí,
nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice
Informace na tel.: 386 801 102.

Obnova vozového parku bude pokračovat i letos
Budoucí prvňáčky přišel k zápisu navštívit náměstek primátora Rudolf Vodička. Na snímku je se Šimonem Pupíkem, jedním z patnácti dětí, které v září začnou navštěvovat třídu
pro mimořádně nadané děti v Základní škole Máj II.
Foto Petr Zikmund

Zápis dětí do mateřských škol je v březnu
Odbor školství a tělovýchovy magistrátu města upozorňuje rodiče, že zápis dětí
do mateřských škol pro nový školní rok se
uskuteční od 26. do 30. března.
„Doporučujeme rozhodně, aby rodiče
s dětmi k zápisu do mateřských škol přišli
a zápis nepodcenili. Je třeba, aby se k zápisu dostavili všichni, kteří chtějí své dítě
umístit do mateřské školy kdykoliv v ter-

info

mínu od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008. Pouze
při řádném zápisu mají přednost rodiče
s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích. Pokud se rodiče s dítětem dostaví
až v průběhu školního roku, pak už je
problém v mateřské škole místo sehnat,“
varuje včas před možnými komplikacemi
vedoucí odboru školství a tělovýchovy
Lubomír Paleček.

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2
tel.: 386 801 111

Stejně jako v uplynulém roce i letos zakoupí město České Budějovice pro svůj dopravní podnik nové vozy. Jedná se o šest
moderních velkokapacitních autobusů Karosa Irisbus Citelis a pět trolejbusů Škoda 25 Tr Irisbus v celkové hodnotě 134 miliony
korun. Všechny nové vozy jsou nízkopodlažní.
„V lednu letošního roku jsme do- České Budějovice v letech 2006 až roce bude průměrné stáří městských
davatelům poslali výzvu k podepsání 2010. Už loni město zakoupilo 6 auto- trolejbusů 9 let a autobusů 7,8 roku.
smlouvy na dodávku dalších vozů. busů a 5 trolejbusů stejných typů také Na léta 2008 až 2010 je naplánován náNavazujeme na to, co jsme slíbili ve vo- za 134 miliony korun.
kup dalších 15 trolejbusů a 28 autobulebním programu – že budeme pokračo„Po dodávkách vozů v letošním ro- sů. Do roku 2010 by se tak mělo snížit
vat v obnově vozového parku dopra- ce bude dopravní podnik provozovat již průměrné stáří vozů na 6,7 roku u trolejvního podniku. Moderní a pohodlné níz- 17 autobusů a 13 trolejbusů nové busů a 6 let u autobusů.
kopodlažní vozy jsou jedním ze způso- moderní koncepce. Těchto třicet noPro srovnání: v roce 2005 provozobů, jak městskou hromadnou dopravu vých vozů vylepší skladbu i stáří vozozatraktivnit pro lidi,“ poznamenal pri- vého parku, kde budou tvořit 22 pro- val dopravní podnik 51 trolejbusů o průcent z celkového počtu vozů,“ upozor- měrném stáří 10,2 roku (přičemž 25 vomátor Juraj Thoma.
Nákup nových vozů je součástí dlou- nil ředitel dopravního podniku Lubomír zů bylo starších 14 let) a 85 autobusů
o průměrném stáří 7,9 roku (z toho 12 vohodobého programu na obnovu vozo- Půlpán.
vého parku Dopravního podniku města
Po nákupu nových vozů v letošním zů starších 12 let).

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Výměna
řidičských
průkazů
Všichni majitelé řidičských průkazů
vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou
povinni si dokonce roku starý průkaz vyměnit za nový. Příští rok jejich starý průkaz
pozbude platnost. Vyplatí se přitom neotálet
a nenechávat výměnu na poslední chvíli.
Celkem si totiž musí ve správním obvodu Českých Budějovic vyměnit průkaz přes
třináct tisíc řidičů, a pokud většina z nich
o výměnu požádá až na konci roku, nebude
možné jejich nával zvládnout a tudíž nové
průkazy včas nezískají.
Naštěstí se povědomí o povinnosti vyměnit si průkaz pomalu rozšiřuje. Jak potvrdil
František Leština z oddělení řidičských průkazů magistrátu města v Jeronýmově ulici,
počet žadatelů u přepážek se v posledních
dnech navyšuje. „V pondělí 12. února jsme
obsloužili rekordní počet žadatelů o výměnu,
kterých bylo 390. Doba čekání přitom nepřesáhla 15 minut,“ potvrdil Leština, že je
lepší přijít co nejdříve.
Oddělení řidičských průkazů sídlí v budově magistrátu v Jeronýmově ul. č. 1. Úřední hodiny jsou každodenně, v pondělí a ve
středu od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od
8.00 do 11.30 hodin.
K výměně řidičského průkazu je nutno
předložit žádost, kterou lze vyplnit přímo na
místě, řidičský průkaz, platný občanský průkaz, jednu fotografii o rozměrech 35x45 mm.
Výměna nepodléhá správnímu poplatku
a lhůta pro vydání nového dokladu je 20 dnů.

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Kontakt:
Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

Dlužníci
obdrží
upomínku
Projektové financování regenerace bytových domů
Nabízíme úplnou a profesionální správu Vašich nemovitostí. Zabezpečíme Vám rovněž i zpracování komplexního
programu „Regenerace panelových a bytových domů
na klíč s možností využití státních dotací“ .
Pomůžeme Vám efektivně projít celým procesem
REGENERACE VAŠEHO DOMU od:
- posouzení technického stavu objektu
(energetický audit, projekt)
- zajištění optimálního způsobu financování úvěru
- pomoci při získání státních dotací na financování
oprav (dotační program PANEL)
- zajištění stavebního řízení
a vydání stavebního povolení
- zajištění výběrových řízení na dodavatele
stavebních prací s následnou průběžnou kontrolou
jejich provedení - stavebně technický dozor či dohled
- další poradenská činnost
Po celou dobu splácení úvěru Vám budeme napomáhat odborným poradenstvím při řešení Vašich požadavků a problémů.
Motto: „Renovace budovy Vám zajistí nejenom lepší kvalitu života, ale také zvýšenou hodnotu nemovitosti na trhu a hlavně
nižší účty za energii.“
Nejtěžší je se rozhodnout...
ostatní můžete klidně nechat na nás!

Žadatelé o příspěvky na kulturu

chtějí celkem 6 milionů korun
Celkem 106 žádostí o příspěvek na
kulturu obdržel letos odbor kultury magistrátu města. „Řada neziskových organizací, ale i fyzických osob požádala
o příspěvek v celkové výši cca 6 milionu korun. Město však ve svém rozpočtu počítá s rozdělením částky 1.680 tisíc korun,“ uvedla Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury.

Příspěvky do 50 tisíc korun bude
schvalovat na svém zasedání rada města
už 7. března. O finančních příspěvcích,
které přesahují hranici 50 tisíc korun,
rozhoduje a také je v konečné fázi
schválí zastupitelstvo města. Příspěvky
na kulturu nad 50 tisíc korun bude zastupitelstvo města projednávat a schvalovat 29. března.

In v e st i c e d o b u d o u c n o st i
Dne 1. 1. 2007 byl zahájen provoz nového centrálního dispečinku Dopravního podniku města České Budějovice. Toto
moderní pracoviště spojuje a rozvíjí činnosti dřívějších tří dispečinků – autobusového, trolejbusového, energetického.
V oblasti energetické centrální dispečink umožňuje dálkové
sledování a řízení měníren pro trolejbusové linky. Dispečer tak
může „na dálku“ realizovat zálohování nebo zasahovat při opravách elektrických vedení. Další předností je přesné sledování průběhů spotřeby elektrické energie v reálném
čase, dohled nad dodržováním odběrových diagramů a případné operativní zásahy, což
má kladné dopady na bezpečnost a ekonomiku provozu.
Realizace a provoz dopravního dispečinku spolu se systémem spojení GPS umožňuje podrobné „on-line“ sledování pohybu jednotlivých autobusů a trolejbusů na linkách
MHD. Hlasové i datové spojení mezi vozidly na linkách a dispečinkem je realizováno
prostřednictvím zcela nové radiové sítě s dosahem pokrývajícím široké okolí od centra města. Tím dopravce získává možnost
v reálném čase řešit závažné problémy na trasách, jako je například porucha vozu, omezení průjezdnosti či sjízdnosti komunikací,
dopravní nehoda či jiná neočekávaná událost, která narušuje pravidelnost a spolehlivost dopravy. V těchto případech zajišťuje dispečink MHD rychlé operativní informování provozních pracovišť, zajišťuje náhradní spoje, má možnost přivolat policii,
záchranáře, či správu a údržbu komunikací.
Všechny informace z každodenního provozu jsou archivovány v elektronické podobě. Tato uchovávaná data budou využívána pro statistické vyhodnocování přesnosti
a kvality městské dopravy a také pro analýzy výskytu rizikových situací, způsobech
jejich řešení a efektivnosti přijatých řešení v minulosti.
Centrální dispečink, nová radiová síť, spolu s již provozovaným systém palubních
jednotek ve všech vozidlech MHD, tak dále posunuje kvalitativní úroveň řízení městské
hromadné dopravy a zakládá nové možnosti pro její rozvoj v blízké budoucnosti. Dalším připravovaným krokem je projekt a realizace zcela nového odbavovacího a informačního systému, založeném na principu odbavení cestujících za využití čipových karet namísto „papírových“ kupónů a jízdenek.
Všechny tyto investice, spolu s výraznou obměnou vozového parku, jsou cílené
a důležité kroky pro zlepšení úrovně přepravy cestujících a zvýšení standardů kvality
městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích.
Ing. Bohumil Matouš
Dopravní podnik města Č. Budějovice

Upomínku za dosud nezaplacený komunální odpad dostane během února do
poštovních schránek na čtyři tisíce dlužníků. „Finanční odbor českobudějovického magistrátu eviduje od roku 2002,
tedy od doby zavedení místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, přes jedenáct tisíc neplatičů. Celková výše jejich
nedoplatku představuje necelý jeden milion korun,“ říká náměstek primátora Rudolf Vodička s upřesněním, že v uvedeném počtu jsou zahrnuty nejen osoby, jež
neuhradí jednu či dvě splátky, ale také ti,
kteří se například nezdržují na adrese trvalého pobytu, žijí v zahraničí, či jsou dlouhodobě mimo České Budějovice.
„Po neuhrazení poplatku je každému
dlužníkovi zaslána písemná upomínka. Pokud ani poté není dlužná částka uhrazena,
přistupujeme k jejímu vymáhání v souladu
se zákonem o správě daní a poplatků, a to
obdobným způsobem jako u jiných daňových nedoplatků, to znamená třeba i soudní
nebo daňovou exekucí,“ vysvětluje postup
vedoucí finančního odboru Bohuslav Bečvář.

Kardiochirurgové
v Českých Budějovicích
Záštitu nad mezinárodním postgraduálním kurzem, v němž figuruje několik
desítek špičkových kardiochirurgů z celého
světa a který se bude v jihočeské metropoli
konat 26. a 27. září 2007, převezmou českobudějovičtí radní. Rozhodli o tom na svém
zasedání 21. února. Podobnou akci zaměřenou na léčbu srdečních chlopní připravilo
místní Kardiocentrum už v roce 2005. Tehdy poprvé ve Střední a Východní Evropě
operoval formou telekonference nejslavnější kardiochirurg planety profesor Sir Magdi
Habib Yacoub z Velké Británie a celou mimořádnou událost sledovala více než stovka
lékařů z deseti zemí tří kontinentů. Tento
unikátní kurz na jihu Čech vysoce předčil
očekávání a měl značný ohlas. Proto se
prestižní celosvětová odborná společnost,
sdružující experty, kteří se zabývají výzkumem a léčbou onemocnění srdečních chlopní, rozhodla pověřit Kardiocentrum českobudějovické nemocnice uspořádáním dalšího kurzu. Účast na něm opět přislíbil Sir
Magdi H. Yacoub a profesor Alan Carpentier z Paříže. „Znamená to, že se v září sejdou v pavilonu Z na Výstavišti, které bude
místem kurzu, dva nejslavnější žijící kardiochirurgové světa, a to je myslím velmi
solidní vizitka práce našeho Kardiocentra,“
říká radní a zároveň lékař Martin Kuba.
Město tuto významnou akci podpoří částkou padesát tisíc korun.

Noviny českobudějovické radnice. Ročník IV/2007-02. Vycházejí v posledním týdnu každého měsíce. Vydavatel statutární město České Budějovice, IČ 00244732.
Adresa redakce: náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2; 370 01 České Budějovice, tel.: 386 801 111.
Povoleno MK ČR podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Odpovědný redaktor: Mgr. Marika Vostrovská. Řídí redakční rada.
Technické zpracování a tisk: dot. DesignStudio spol. s r.o., České Budějovice, www.dot.cz.

