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Stovky doprav-
ních značek roz-
místěných po ji-
hočeské metro-
poli se stávají
častým a snad-
ným terčem van-
dalů, kteří je po-
lepují různými
obrázky a samo-
lepkami. Tím je
prakticky v mno-

ha případech úplně zničí. Řidičům
tak znesnadní orientaci v dopravní
situaci a městské pokladně seberou
řádově stovky tisíc korun na jejich
obnovu, nebo na nákup nových.
Výměna takové běžné značky totiž
stojí okolo jednoho tisíce, ale v pří-
padě rozměrově větších značek to
může být až šest tisíc korun. Situace
začíná být už opravdu alarmující,
zvláště v historickém jádru města
a také například v Jírovcově ulici, kde
marně hledáte nepolepenou značku.
Zdá se, že to dělá někdo pouze z
plezíru a určitě neví, co činí a čemu se
vystavuje. Pokud bude dopaden, mů-
že dostat pokutu až tři sta tisíc korun.

Pokud někdo zničí značku spre-
jem, může vyfasovat až rok odnětí
svobody. Kdyby došlo ke klasifikaci
obecného ohrožení, třeba při vážné
dopravní nehodě, můžeme mluvit až
o několika letech za mřížemi, a to by
měli mít na paměti ti, kteří značky
permanentně ničí. 
František Jelen, náměstek primátora

� Voda nepatrně podraží

� Nemocnice je modernější

� Strážníci pomáhají dětem

� Územní plán se změnami

Polepené 
značkyNA PROJEKTY ŽÁDÁ MĚSTO DESÍTKY

MILIONŮ Z EVROPSKÝCH ZDROJŮ

Splavnění řek dostalo 
od Budějovic zelenou

České Budějovice budou chtít navázat
na projekt státu, který počítá se splavně-
ním Vltavy z krajského města až do Prahy
a upraví řeky ve městě tak, aby i zde byla
možná veřejná lodní doprava. O peníze na
dílčí projekty si město zažádá v Regionál-
ním operačním programu Jihozápad. Splav-
nění Vltavy tak dostalo zelenou od města
i na území Českých Budějovic.

„Státní plavební cesta by měla končit
u Jiráskova mostu. Naším cílem je však
pustit rekreační lodě dále do města. Proto
jsme připravili projekt nazvaný Město a vo-
da s rozpočtem zhruba 150 miliónů ko-
run a s ním se budeme ucházet v Regio-
nálním operačním programu o podporu,“
uvedla náměstkyně Ivana Popelová.

Město konkrétně požádá o finance na
vybudování jezové zdrže u předního mlý-
na a vznik sklápěcího mostu u slepého
ramene řeky Vltavy. Tím by se odstranilo
nepříliš vábné zaslepení, které hyzdí tento
malebný kout města. 

„„Z projektu jsme museli vyřadit sta-
vební úpravy Lannova plavebního kanálu
a vybudování plavební komory u Jirásko-
va jezu, na které nemáme zatím vydané
územní rozhodnutí. Navíc jsme odsunuli

ze žádosti také úpravu vodáckého centra
Lídy Polesné v Českém Vrbném a kotviště
lodí Nový most. Je to z toho důvodu, že
máme předběžné informace o tom, že vět-
ší úspěch na podporu u Regionálního ope-
račního programu budou mít projekty
s požadovanou částkou do 80 milion ko-
run. Na vyřazené projekty budeme pení-
ze žádat samostatně,“ uvedla Popelová.

Přípravy na projektu vítá primátor Ju-
raj Thoma. Zdůraznil, že Vltava coby nej-
delší řeka v České republice historicky
představovala vodní cestu, kterou lidé vyu-
žívali k přepravě nákladů a osob. Tradiční
způsob dopravy přerušil až vznik vodních
děl na cestě před asi padesáti lety.

„Také České Budějovice změnily svoji
tvář a řeky tu přestaly být v takové míře
součástí života jako předtím. To chceme
změnit, protože se domníváme, že obě ře-
ky, Vltava i Malše, zvýší atraktivitu města
pro tuzemské i zahraniční návštěvníky
a zároveň, a to je velmi důležité, zpestří ži-
vot samotných obyvatel krajského města,“
konstatoval primátor Thoma.
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Zima opustila České Budějovice. Vynesli ji z města kumštýři a za početného hlaholu
přihlížejících ji spálili a hodili do řeky Malše. Foto Petr Zikmund

Změny v MHD ulehčí cestování
Změny v přepravních podmínkách

městské hromadné dopravy v Českých
Budějovicích, které platí od 1. března,
ulehčí cestujícím jízdu v městských au-
tobusech a trolejbusech. Zároveň radní
otevřeli diskuzi o bezplatném využívání
služeb hromadné dopravy maminek
nebo otců s kočárky.

„Snažíme se lidem co nejvíce zpří-
jemnit cestování městskou hromadnou
dopravou. Některé podněty, které do-
pravní podnik dostává od cestující, jsme
rozebrali a na jejich základě připravili

změny, které vedou právě k většímu
ulehčení využívání MHD a v neposlední
řadě šetří také peněženku,“ sdělil pri-
mátor Českých Budějovic Juraj Thoma.

První změna se týká špatně ozna-
čené jednorázové jízdenky, kterou si
lidé kupují buď v novinových stáncích
nebo v automatech na zastávkách. Do-
posud platilo, že pokud cestující doklad
ve strojku špatně označil, byla jízdenka
neplatná a když jej přistihl revizor, mu-
sel zaplatit pokutu, jako kdyby ji neměl
vůbec. PPookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrr..  33

Dnů Slovenské kultury v Českých Budějovicích využili také členové Výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny. V jihočeské
metropoli strávili dva dny při svém prvním výjezdním zasedání. V obřadní síni
českobudějovické radnice je přijal primátor Juraj Thoma.   Foto Petr Zikmund

O desítky milionů korun si chce město
požádat u fondů Evropské unie a v tzv.
Norských fondech. Podporu bude hledat
u celkem osmi projektů.

„Předpokládám, že v červnu se dozví-
me, jak jsme uspěli, a zároveň si otestu-
jeme, jak se k našim požadavkům postaví
nově vzniklý Regionální operační prog-
ram, pomocí něhož můžeme získat peníze
z evropských zdrojů. Doufám, že žádosti
budou vyřízeny kladně,“ konstatovala ná-
městkyně Ivana Popelová.

Evropské peníze by mohly pomoci měs-
tu s rekonstrukcí Lannovy třídy. „Kon-
krétně jde o úsek od Jeronýmovy ulice do
ulice Štítného. Cílem je zvýšit nejen bez-
pečnost dopravy, ale hlavně zlepšit pod-

mínky pro pěší a cyklisty, kteří Lannovu
třídu nejvíce používají,“ vysvětlil náměs-
tek František Jelen. 

O téměř 40 milionů korun si město po-
žádá na rekonstrukci, modernizaci a vyba-
vení Centra sociálních služeb Staroměst-
ská. „V souvislosti s transformací tohoto
zařízení na domov pro seniory je potřeba
celý objekt opravit a také nakoupit nové
vybavení. Vyměněny by měly být napří-
klad bytová jádra, vodovodní stoupačky,
odpady a okna. Dům se zateplí a předělá
na bezbariérový,“ doplnil náměstek primá-
tora Rudolf Vodička a dodal, že za jeho re-
sort bude město žádat ještě o peníze na za-
teplení a modernizaci Základní školy Vlas-
timila Rady a na obnovu školních zahrad.

Město také například žádá finance na
zřízení informačního systému městské hro-
madné dopravy, který má obsahovat mimo
jiné interaktivní informační stojany, které
lidé znají z evropských měst. Cestující na
těchto inteligentních zastávkách poznají,
za jak dlouho přijede požadovaný autobus,
případně jaké a proč má zpoždění, nebo
také návaznost meziměstských spojů.

„Myslíme si, že to opět přispěje k moder-
nizaci a zvýšení komfortu cestování měst-

skými autobusy a trolejbusy. To je velmi
důležité. Ačkoliv celý projekt je ve výši 34
milionů korun, my žádáme o necelých de-
set milionů, což je maximum uznatelných
nákladů,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Šanci na úspěch má také projekt naz-
vaný Turistické léto, který by měl pod-
pořit cestovní ruch ve městě. V Norských
fondech bude město také hledat podporu
pro znovuvybudování koněspřežné dráhy
ve městě.

Rozhovor s tajemníkem magistrátu Zdeňkem Řeřábkem:

Udělení státního občanství má slavnostní ráz 
Občané cizího

státu trvale žijící
v České republice
mají možnost na-
být státní občan-
ství udělením. Kaž-
dá jednotlivá žá-
dost o udělení ob-
čanství vede větši-
nou stejnou ces-
tou. Do ruky ji dos-
tanou úředníci ministerstva vnitra, kraje
i obce. Své k ní řekne i cizinecká policie. 

V případě kladného vyřízení je žada-
teli vydána Listina o udělení státního ob-
čanství, které se nabývá dnem složení
státoobčanského slibu. V Českých Budě-
jovicích se takový slib skládá před tajem-
níkem obecního úřadu obce s rozšířenou

působností velikostního typu III. Zdeň-
kem Řeřábkem. 

MMůůžžeettee  řřííccii,,  jjaakk  vv pprraaxxii  sslloožžeenníí
sslliibbuu  vvyyppaaddáá??  

Vždycky se jedná o takovou malou
slavnost, kdy se nejen žadatel, ale často
i jeho celá rodina, příbuzní a blízcí sejdou
v obřadní síni historické radnice, kde
dojde k složení slibu a předání Listiny.
Někdy se dostaví i emoce a opravdu je to
dojemná chvíle, na níž mnozí čekají ně-
kolik dlouhých let a které si pochopitelně
velmi váží.

KKoolliikkaa  lliiddeemm  jjssttee  ssttááttnníí  oobbččaannssttvvíí  ČČRR
zzaattíímm  uudděělliill??  

Asi šedesáti občanům. Největší zájem
o jeho udělení měli Ukrajinci, Chorvaté,
ale bylo tady i šest lidí ze střední Asie,
konkrétně z Turkmenistánu, dále z Rus-

ka, Bosny a Hercegoviny, Polska, Vietna-
mu, Slovenska, Běloruska, Bulharska,
dokonce i z Maroka.

CCoo  jjee  ppooddllee  VVaaššeehhoo  ooddhhaadduu  hhllaavvnníímm
ddůůvvooddeemm  pprroo  zzíísskkáánníí  oobbččaannssttvvíí??

Myslím, že je to převážně z důvodu
pracovní příležitosti. Dost často s nimi
hovořím právě na tohle téma, takže
některé jejich osudy trošku znám. Jsou to
lidé, kteří u nás pracují. Zvykli si tady
a pro život si nakonec, po různých zku-
šenostech z celé republiky, vybrali právě
jih Čech. Líbí se jim místní krajina, říka-
jí doslova, že je to kus pohádkově příro-
dou obdařené země bez velkého spěchu
a chaosu s dobrými lidmi, kteří je
nevnímají jako cizince a chovají se k nim
pěkně, což je pochopitelně naše dobrá
vizitka.

Lidé se mohou těšit 
na opravené chodníky
Několik desítek chodníků figuruje

v plánu oprav pro letošní rok, který na
základě aktuálního stavu a s ohledem na
požadavky obyvatel města sestavil odbor
správy veřejných statků českobudějo-
vického magistrátu.

„V Suchém Vrbném se obnovy dočkají
chodníky v místech, kde je letos napláno-
vána rekonstrukce inženýrských sítí.
Konkrétně jde o ulice Přemyslova, Hory-
mírova, Dalimilova, Libušina, Blahoslavo-
va, Kosmova, Bořivojova a Sámova,“ sdělil
primátorův náměstek František Jelen.

Doplnil, že v části Rožnova město po-
čítá s opravou pravé strany chodníku
v Krumlovské ulici od V. Nováka k ulici
V Zahrádkách. „V ulici L. Kuby bude opra-
vena levá stana chodníku od V. Čečky až
k železniční trati. V ulici F. Halase je plá-
nována oprava chodníků oboustranně,“
uvedl ještě námestek Jelen s tím, že město
se takto chystá letos proinvestovat téměř

třicet milionů korun.
Nové chodníky se budou stavět i v Rož-

nově. „Tady se budeme finančně spolupo-
dílet  na opravě některých místních komu-
nikací po rekonstrukci plynovodu,“ upřes-
nil náměstek Jelen. Na sídlišti  Máj budou
podle něj obnovena parkoviště v ulicích
Dubenská 3 - 9 a Větrná 62 a 64. Nový po-
vrch dostanou i chodníky v ulicích V. Ta-
licha 23 - 27, Na Sádkách a v Krčínově.
„Projektovou dokumentaci na opravu vni-
trobloku Nerudova 33 - 48 na Pražském
předměstí máme už také připravenou a ve
stejné lokalitě ještě chceme obnovit místní
komunikace a parkoviště, konkrétně to
bude v ulici Čéčova 35, 37, 39, 41,“ shr-
nula vedoucí odboru správy veřejných
statků Vladimíra Hrušková a dodává, že se
letos ještě plánuje opravu mostu v ulici
Lomského a lávka pro pěší vedoucí od
ulice V. Špály k točně MHD v Suchém Vrb-
ném za asi dva miliony korun.

Památky město
podporuje

více než stát
Téměř dva

a půl miliónu ko-
run vyčlení Čes-
ké Budějovice le-
tos na opravu pa-
mátek v městské
památkové rezer-
vaci. Částka vý-
razně převyšuje
příspěvek, který
městu na tyto re-

konstrukce poslal stát. Rozhodli o tom
zastupitelé na návrh radních.

„Je velmi smutné, že stát přiděluje
městu každým rokem méně a méně
peněz. Abychom nebyli ke státu úpl-
ně nespravedliví, je to také důsledek
poměrně malého zájmu vlastníků pa-
mátek. Protože nám ale není osud pa-
mátek lhostejný, stejně jako vzhled
města, přidáváme každoročně na re-
generaci památek v zóně daleko více
peněz, než to dělá stát,“ sdělila ná-
městkyně primátora Ivana Popelová.

Letos se podpory dočká sedm ob-
jektů. Rekonstruovat se budou např.
dvoje varhany, freska v obřadní síni ne-
bo křížová chodba Dominikánského
kláštera. 
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Strategický plán obsahuje čtyři priority
Zastupitelstvo schválilo v březnu kon-

cept Strategického plánu města České Bu-
dějovice (SPM). Tento významný doku-
ment zpracovaný firmou KP projekt se
zaměřuje na střednědobé plánování, kon-
krétně na roky 2008 až 2013 a jeho cí-
lem je definovat především hlavní rozvo-
jové priority města, které jsou pro jeho
rozvoj nejpotřebnější.

„Už dnes je ale zřejmé, že řada navr-
hovaných aktivit bude vyžadovat delší ob-
dobí realizace, konkrétně mám na mysli
projekty v oblasti dopravy,“ poznamenal
předseda Výboru pro strategické plánová-
ní a rozvoj Vladimír Zdvihal.

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee
––mměěssttoo  ppřříívvěěttiivvéé  pprroo  žžiivvoott
Základním smyslem SPM je dosažení

toho, aby se České Budějovice staly eko-
nomicky prosperujícím a dopravně dos-
tupným městem s rozvíjejícím se kul-
turně společenským a vzdělanostním
centrem Jihočeského kraje, městem peču-
jícím o svoji historii, tradici, vzhled a ži-
votní prostředí, městem příjemným pro
kvalitní a bohatý život a v neposlední řadě
i tím městem, které stojí za to navštívit.

„Je třeba vyzdvihnout důležitost tohoto
zpracovaného dokumentu. Jsem přesvěd-
čen, že pokud budeme mít dobře defino-
vaný strategický plán, bude se město roz-
víjet všemi směry, což poznají všichni
obyvatelé Českých Budějovic tím, že se
jim bude zkvalitňovat život ve městě,“
sdělil primátor Českých Budějovic Juraj
Thoma.

K naplnění této vize by měly smě-
řovat strategické cíle obsažené ve čtyřech
prioritních osách (A - D) s jejich progra-
my realizace, které obsahují konkrétní
úkoly a projekty.

AA  ––  PPrrooggrraamm  pprroo  ddoossttuuppnnoosstt  aa  mmoobbiilliittuu
– dopravní napojení města, průjezdnost,

preference MHD, parkování, omezení
negativních vlivů dopravy

BB  ––  PPrrooggrraamm  pprroo  kkvvaalliittuu  žžiivvoottaa – mo-
derní, přitažlivé a bezpečné město, s pes-
trou nabídkou kvalitního bydlení, vzdě-
lávání, práci a trávení volného času

CC  ––  PPrrooggrraamm  pprroo  eekkoonnoommiicckkýý  rroozzvvoojj –
město pro podnikání, vzdělávání a ces-
tovní ruch

DD  ––  PPrrooggrraamm  pprroo  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  –
město atraktivní a upravené, s kvalitním
prostředím a péčí o něj

„Strategický plán vznikal na základě
objektivních analýz a průzkumů, za účas-

ti odborné i občanské veřejnosti. Byl prů-
běžně zveřejňován na webových strán-
kách města, kde je i jeho konečná podo-
ba. V podobě konceptu byl schválen pro-
to, že musí ještě projít procesem posou-
zení vlivu koncepcí na životní prostředí.
Ten by měl být dokončen v červnu 2008
a poté bude předložen zastupitelstvu
ke konečnému schválení. SPM je a na-
dále bude dokumentem otevřeným, pří-
stupným k dalším připomínkám a pod-
nětům veřejnosti. Průběžně budou zve-
řejňovány i přehledy o stavu plnění
SPM,“ dodal Zdvihal.

Město pomáhá lidem,
kteří se starají o seniory
České Budějovice se snaží ulehčit práci

lidem, kteří se starají o seniory. V česko-
budějovické Tylově ulici číslo 9 od polovi-
ny března funguje nově zrekonstruované
pracoviště Domovinka, kde zájemci nalez-
nou jak tzv. odlehčovací služby spojené
s krátkodobou péčí o důchodce, tak i služ-
by denního stacionáře.

Domovinka je odloučené pracoviště
Domova pro seniory Máj. „Je to, myslím,
velmi dobrá zpráva především pro ty, kteří
se starají o nemohoucí rodiče nebo pří-
buzné a nemohou jim v případě potřeby
zajistit přechodný pobyt. Odlehčovacích
lůžek je ve městě žalostně málo, přitom
každý z nás potřebuje někdy odcestovat,
a najednou není nikdo, kdo by se o jeho
blízké postaral,“ popisuje realitu náměs-
tek primátora Rudolf Vodička.

Šanci na umístění seniorů zvýší čtr-
náct nových lůžek odlehčovací péče v sed-

mi dvoulůžkových pokojích. Tuto službu
využívají lidé například v době, kdy chtějí
odjet s rodinou na dovolenou a nemají
nikoho, kdo by se mezitím o seniory
postaral.

„Režim v Domovince bude nepřetržitý,
tedy čtyřiadvacet hodin denně po celý rok
a služby bude samozřejmě zajišťovat kva-
lifikovaný personál. Cena za stravu, ubyto-
vání a péči se pohybuje kolem tří set ko-
run za den,“ upřesnil ředitel Domova pro
seniory Máj Pavel Janda.

Zázemí v Tylově ulici najdou i klienti
denního stacionáře, který bude v provozu
vždy od 7 do 18 hodin, a to i o víkendech
a o svátcích.

„Náklady na obnovu budovy přesáhly
částku 3,5 milionů korun, k tomu je třeba
přičíst další necelé dva miliony na poříze-
ní nezbytného zařízení,“ vyčíslil sumu re-
konstrukce náměstek Vodička. 

Ředitel Domova pro seniory Máj Pavel Janda při slavnostním otevření v zrekon-
struovaných prostorách v Tylově ulici. Foto Petr Zikmund

Slepé rameno by mělo změnit podobu. Vzniknout tu má unikátní sklápecí most.
Foto Archív

Změny v MHD... 
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„Nyní budou revizoři takto označenou

jízdenku posuzovat jako nesprávně ozna-
čenou a cestujícího upozorní, aby sjednal
okamžitě nápravu,“ vysvětlil Thoma.

Další novinky se týkají časově předpla-
cených kuponů. První ocení ti, kteří často
něco ztrácejí. Cestující, kteří doposud přiš-
li o časovou předplatnou jízdenku, měli
smůlu. To se nyní změnilo.

„Každý bude mít v případě ztráty ná-
rok na jeden duplikát. Odpadne lidem slo-
žité martyrium, vyřizovat si nové jízdné,
včetně všech formalit, které jsou k tomu
nutné,“ doplnil primátor.

Poslední změnou se rada města snaži-
la vyjít vstříc rodinám s dětmi. Maminky
s kočárky už budou mít jistotu, že je řidič
neodmítne, pokud v dopravním prostřed-
ku veze další kočárek. Podmínkou však je,
že autobus nebo trolejbus nebude přepl-
něný.

„Za nejvýznamnější krok však považu-
ji zahájení debat o tom, zda by maminky
s kočárky nebo popřípadě otcové nemohli
jezdi hromadnou dopravou zadarmo, pro-
tože rodiny s dětmi si jistě podporu města
zaslouží,“ dodal primátor Thoma.

Sociální sloupek

Městská charita České Budějovice
patří k významným poskytovatelům so-
ciálních služeb na území města České
Budějovice a v blízkém okolí. Během
posledních let se značně rozvíjela a roz-
šiřovala počet zaměstnanců.

Organizačně se rozdělila na dvě ob-
lasti - služby poskytované sociálně zne-
výhodněným lidem a služby poskyto-
vané lidem v jejich domácím prostře-
dí (služby tzv. Komplexní domácí pé-
če, kterou tvoří střediska Charitní pe-
čovatelské služby, Osobní asistence
a Charitní ošetřovatelská služba).

Služby Komplexní domácí péče
(KDP) spolu vždy úzce spolupracova-
ly, sídlily však doposud v oddělených
prostorách – v ulicích Boženy Němco-
vé, U Malše a Jizerské. Přestěhovaly
se do společně pronajatého objektu
v Resslově ulici 27.

Změna usnadní vzájemnou komu-
nikaci a spolupráci ve prospěch senio-
rů, nemocných a lidí s postižením. 

Vedoucí finančního odboru českobudějovického magistrátu Bohuslav Bečvář:

Splatnost poplatku za odpad v I. pololetí je do května
SS  ffiinnaannččnníímm  ooddbboo--

rreemm  ppřřiicchháázzeejjíí  oobbyyvvaa--
tteelléé  pprraavvdděěppooddoobbnněě
nneejjvvííccee  ddoo  ssttyykkuu,,  kkddyyžž
ppllaattíí  rrůůzznnéé  ppooppllaattkkyy..
KKddee  aallee  ppeenníízzee,,  kktteerréé
oodd  lliiddíí  vvyybbeerreettee,,  kkoonn--
ččíí??  JJaakkáá  jjee  jjeejjiicchh  cceessttaa??  

Nejprve by bylo
vhodné říci, že obec-
ně lze poplatky roz-
dělit na poplatky
místní a poplatky správní. Místní poplatky
jsou stanoveny zákonem a o jejich uplat-
nění a výši si obec (město) rozhoduje v sa-
mostatné působnosti vydáním obecně
závazné vyhlášky. Správní poplatky jsou
též stanoveny zákonem, v němž je ale již
stanoveno, za co a v jaké výši se správní
poplatek vybírá. Příjmy za oba „druhy“
poplatků končí v tzv. daňových příjmech
a jsou součástí příjmové části rozpočtu
města. Z ní jsou financovány, v souladu se
schváleným rozpočtem, výdaje města
v daném kalendářním roce. Nelze tedy ur-
čit, že z vybraných poplatků je financo-
vána schválená investiční akce nebo se
z nich hradí výdaje na zajištění čistoty ve
městě. 

ZZaaččáátteekk  rrookkuu  jjee  pprráávvěě  ddoobboouu,,  kkddyy  jjee
nnuuttnnéé  ppooppllaattkkyy  ppllaattiitt..  PPřřiippoommeeňňttee,,  ccoo  mmuussíí
oobbyyvvaatteelléé  vvššeecchhnnoo  uuhhrraaddiitt??  

Správní poplatky se hradí bez ohledu
na období roku tak, jak je zpoplatněný
úkon úředníkem vyřízen. Splatnost míst-
ních poplatků je stanovena obecně závaz-
nou vyhláškou o místních poplatcích.
V nejbližší době obdrží složenky k úhra-
dě poplatku ze psů jejich držitelé. Tento
poplatek je stanovený na kalendářní rok
a splatný do 31. března. Splatnost poplatku
za komunální odpad je stanovena za I. po-
loletí do 31. května 2008 a občané obdrží
poštou složenky k úhradě poplatku začát-
kem měsíce května. 

CCoo  hhrroozzíí  hhřřííššnnííkkůůmm,,  ppookkuudd  nneezzaappllaattíí??  
Při vymáhání dlužných místních pop-

latků se postupuje v souladu se zákonem
o místních poplatcích a zákonem o správě da-
ní a poplatků. Dlužný poplatek se vyměří
platebním výměrem. Pokud ani na plateb-
ní výměr není reagováno a dluh není
uhrazen, doručí se dlužníkovi výzva k úhra-
dě nedoplatku v náhradní lhůtě s upozor-
něním na fakt, že v případě jeho neuhra-
zení bude přistoupeno k vymáhání exeku-
cí. Ta se provádí vydáním exekučních pří-
kazů např. na přikázání pohledávky na pe-

něžní prostředky dlužníka na účtech
vedených u bank, na účty stavebního spo-
ření a na důchody. Při tomto postupu je
ještě vymáhaná částka navýšena o exe-
kuční náklady a to ve výši 2% z vymáha-
ného nedoplatku, nejméně však o 200,- Kč. 

KKoolliikk  lliiddéé  mměěssttuu  ddlluužžíí??  
Pohledávky města jsou u poplatku za

komunální odpad (od roku 2002) ve výši
9 mil. Kč, u poplatku ze psů jsou evido-
vány nedoplatky 268 tis. Kč. Dluhy za
neuhrazené poplatky se pravidelně vymá-
hají, s každým novým obdobím, za které
je povinností místní poplatek zaplatit,
výše nedoplatků opět narůstá. 

ČČeesskkoobbuudděějjoovviicckkýý  mmaaggiissttrráátt  rreeaagguujjee
nnaa  mmooddeerrnníí  ttrreennddyy..  JJddee  ss  ddoobboouu  ii  ffiinnaannččnníí
ooddbboorr??

Od letošního roku nabízíme občanům
v pokladně finančního odboru v hlavní
budově magistrátu města možnost úhra-
dy místních a správních poplatků, stejně
jako i ostatních plateb, bezhotovostním
způsobem prostřednictvím platebních
karet. Kromě toho jsme již od listopadu
loňského roku nově zavedli možnost pla-
tit poplatek za komunální odpad prostřed-
nictvím soustředěného inkasa plateb
obyvatelstva (SIPO).

Dvě otázky pro hejtmana 
Jana Zahradníka

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo
nnaa  bbřřeezznnoovvéémm  jjeedd--
nnáánníí  sscchhvváálliilloo  kkoonn--
cceepptt  SSttrraatteeggiicckkééhhoo
pplláánnuu  mměěssttaa..  JJaakk
ddookkuummeenntt  vvnníímmáá--
ttee  zz ppoozziiccee  jjiihhooččeess--
kkééhhoo  hheejjttmmaannaa??

Jsem přesvěd-
čen, že zejména v
oblasti veřejných
staveb je doku-
ment zpracován velmi solidně. Kraj jej
podporuje včetně dálničního obchvatu,
na němž se Budějovice shodly s dal-
šími okolními obcemi, což je důležité
i pro konečnou podobu trasy dálnice
D3. Pro krajskou samosprávu Jihočes-
kého kraje, vzniklou po volbách v ro-
ce 2000, se dálnice D3 stala prvořadou
rozvojovou prioritou. Jihočeský kraj
hned v prvním volebním období schvá-
lil územní plány vyšších územních cel-
ků, kterými trasa dálnice prochází. Hla-

sování krajských zastupitelů o návrzích
těchto územních plánů jasně deklaro-
valo shodu napříč politickými stranami
a jsem samozřejmě rád, že tomu tak je
i v krajském městě. Kraj nemá výhrady
ani k severním dopravní tangentě a kvi-
tuje i protipovodňová opatření, na nichž
se už několik let v Budějovicích postup-
ně pracuje. Obdobně je tomu i se zámě-
rem rozšíření letiště.

PPrráávvěě  rroozzvvoojj  lleettiiššttěě  ssee  aallee  ssttaall  tteerrččeemm
kkrriittiikkyy  ppřřeeddeevvššíímm  ooppoozziiččnníícchh  zzaassttuuppii--
tteellůů  kklluubbuu  ZZeelleenníí  aa  ootteevvřřeennáá  ssppoolleeččnnoosstt..

Na to mají samozřejmě právo. Můj
názor, že rozvoj letiště je naopak důleži-
tý pro budoucnost Budějovic i kraje pře-
devším z pohledu cestovního ruchu a
podnikání, však sdílí výrazná většina
zastupitelů. Potvrdilo to i závěrečné hla-
sování, kdy pro koncept strategického
plánu města, včetně záměrů týkajících
se letiště, zvedlo ruku 34 z 38 zastu-
pitelů. To znamená, že jej podpořila
i významná část opozice.

Voda nepatrně podraží
Rada města schválila zvýšení ceny

vodného a stočného na rok 2008.
„Zdražení není nijak dramatické. Je ve

výši 5 procent, což je spodní hranice le-
tošní očekávané inflace. Platba se tak zvý-
ší o necelých 30 haléřů denně,“ sdělila ná-
městkyně českobudějovického primátora
Ivana Popelová.

Naopak paušální platba ve výši 70 ko-
run pro nejběžnější velikost vodoměrů
o kapacitě 2,5 m3/hod. zůstává beze změn.
Vyšší je však její pohyblivá složka. Kubík
vodného i stočného v součtu bude nově
stát 62,13 korun.

„Pečlivě jsme zvažovali dopady změny
této ceny na odběratele na straně jedné
a potřebu získat více finančních prostřed-
ků na nezbytné investice do vodovodní
a kanalizační sítě na území města na stra-
ně druhé,“ upozornil primátor města Juraj
Thoma.

České Budějovice, stejně jako další
města a obce v České republice, se nachá-
zejí ve složité situaci. Vláda se totiž zavá-
zala Evropské unii, že do roku 2010 bude
veškeré území odkanalizováno. Peníze
však samosprávám neposkytla. „Stát nás
nutí investovat, ale přidělení dotací z ev-
ropských či státních fondů nezaručí. Na-
opak České Budějovice nesplňují ani kri-
teria operačního programu životní pro-

středí, který udělí dotace pouze obcím,
které mají míň než 85% území odkanalizo-
váno. Alespoň část potřebných prostředků
proto musíme bohužel vybrat od odběra-
telů,“ uvedl primátor Thoma. Území Čes-
kých Budějovic je z 90 procent odkanali-
zováno. Zbývá dodělat zbylých 10 procent.
Týká se to hlavně míst ležících na okraji
města, zejména oblasti Nového Roudného
a Haklových Dvorů. 

Celkové nájemné, které platí městu
provozovatel vodohospodářského majetku
společnost 1. JVS vzroste v roce 2008 na
152,5 miliónů korun ročně.

V souladu s Plánem financování obno-
vy vodovodů a kanalizací, který schválila
rada města v listopadu 2007, je 142,8 mi-
liónů korun z této částky určeno na re-
konstrukce městského vodohospodář-
ského majetku tak, aby byla zajištěna jeho
prostá obnova a nedocházelo k jeho pří-
lišnému zastarávání. Zvýšením ceny vody
získají České Budějovice 12,3 miliónů ko-
run navíc práve na potřebné investice.

„Významnou část těchto peněz půjde
na zahájení stavebních prací na vybudo-
vání kanálu v Novém Roudném. Rekon-
strukce kanalizační sítě se bude týkat  ulic
Dukelská, Riegrova, Ledenická a v Novo-
hradské ulici u teplárny se kapacita ka-
nálu zvýší,“ dodala Popelová.Splavnění řek dostalo 

od Budějovic zelenou
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Primátor jestě zdůraznil, že rozvoj re-

kreační a sportovní plavby bude mít do-
pad nejen na turistický ruch, ale příznivě

se projeví i ve snížení nezaměstnanosti,
protože investoři, kteří mají o projekt
splavnění Vltavy zájem, vytvoří nová
pracovní místa.

Městská policie
pomáhá dětem

Po vánočních dárcích, které měst-
ská policie předala nemocným dětem,
se spolupráce s dětským oddělením
Nemocnice České Budějovice ještě
rozšiřuje. Strážníci městské policie
zabývající se prevencí budou navště-
vovat oddělení a diskutovat s dětmi
o nejrůznějších rizicích a upozorňo-
vat je na nebezpečí úrazů.

„Každý třetí týden v měsíci budeme
besedovat s hospitalizovnými dětmi. Be-
sedy budou vedeny k tématům: Struč-
né zásady prevence úrazů v domác-
nostech, prevence úrazů ve škole, pre-
vence sportovních úrazů a zvlášť velký
důraz budeme klást na zásady preven-
ce dopravních úrazů o nebezpečí, které
je každodenně čeká například při pře-
cházení přes silnici,“ vysvětlila mluvčí
městské policie Katka Schusterová.

Úrazy dětí jsou nejzávažnějším
zdravotním rizikem a jsou nejčastější
příčinou jejich úmrtí. Statistiky hovoří
až o 450 000 dětských úrazů ročně, v ne-
mocnicích z nich končí cca 10 % přípa-
dů. Desítky dětí na následky úrazu zem-
řou, několik tisíc dětí si nese následky
úrazu celý život. Podle některých údajů
v průběhu roku skončí s těžkým úra-
zem v nemocnici až 10 000 dětí.

TTřřii  ssttřřeeddiisskkaa  MMěěssttsskkéé  cchhaarriittyy
ssee  ppřřeessttěěhhoovvaallyy  ddoo  nnoovvééhhoo
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Nové přístroje a zmodernizovaná dvě
oddělení za zhruba 140 milionů korun
jsou od 10. března k dispozici pacientům
českobudějovické nemocnice.

Lineární urychlovač, který slouží on-
kologicky nemocným, a nový katetrizační
sál, určený pro výkony v oblasti aryt-
mologie a kardiostimulace, pomohou za-
chránit další lidské životy. Prostory si při
slavnostním otevření prohlédl kromě
představitelů kraje a primářů také primá-
tor Českých Budějovic Juraj Thoma.

„Oceňuji kvalifikovanou službu, kte-
rou nemocnice pacientům poskytuje.
I když nejsme zřizovateli tohoto zdravot-
nického zařízení, velmi pozorně sledu-
jeme veškeré dění v nemocnici,“ řekl pří-
tomným primátor Thoma. Zdůraznil také,
že nemocnice je i významným zaměst-
navatelem. 

„Vybudování nového katetrizačního
traktu v přízemí pavilonu C bylo dáno
jednak potřebou zcela nového katetrizač-
ního sálu určeného nově prováděným vý-
konům v oblasti arytmologie a kardiosti-
mulace a rovněž potřebou obnovy kate-

trizačního sálu pro intervenční kardiologii
po 10 letech nonstop provozu. Za tuto do-
bu bylo na tomto pracovišti provedeno
přibližně 30 tisíc diagnostických a 12 tisíc
intervenčních výkonů. Celá stavební rekon-
strukce probíhala za plného provozu kar-
diocentra a trvala šest měsíců,“ uvedl ředi-
tel Kardiocentra a Onkologického centra
Nemocnice České Budějovice Ladislav Pešl.

Investice do lineárního urychlovače
v hodnotě přibližně 70 milionů korun byla
zcela hrazená z vlastních zdrojů nemocni-
ce a přispěje ke zvýšení kvality péče o on-
kologické pacienty na jihu Čech.

V současné době nemocnice disponuje
dvěma lineárními urychlovači, jedním
RTG ozařovačem a jedním ozařovačem
pro brachyterapii, které slouží k ozařování
pacientů s nádorovým onemocněním.

„Práce na dvou lineárních urychlova-
čích umožní ozářit větší množství pacien-
tů a zároveň zastupitelnost přístrojů za-
brání přerušování léčby v případě opravy
či pravidelné servisní prohlídky na lineár-
ním urychlovači,“ doplnil Pešl.

Dnešní otázka zní: Vyjmenujte alespoň pět ředitelů nebo intendantů Jihočeského divadla od roku 1945.
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Zmizelé Budějovice“ s jeho vlastnoručním podpisem. 
Správná odpověď na otázku z únorového vydání je: KKrraajjiinnsskkoouu  uulliiccíí  jjeezzddiillaa  ttrraammvvaajjoovváá  lliinnkkaa  PP  ––  PPrraažžsskkéé  ppřřeeddmměěssttíí  aa
aauuttoobbuussoovváá  lliinnkkaa  čč..  66  ––  KKnněěžžsskkéé  DDvvoorryy  ––  HHoommoollee.. Výhercem je: Jana Karlická, K. Štěcha 16, 370 05 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte do 15. 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.

U l i c e m i  m ě s t aU l i c e m i  m ě s t a

Ladislav Pešl (vpravo) v diskuzi s hejtmanem Janem Zahradníkem (uprostřed) a primá-
torem Jurajem Thomou (vlevo) v nové části Kardiocentra.                            Foto Archív

Pořádek v Rožnově 
střeží sehraná hlídka

MMiicchhaaeellaa  MMeellnnyy--
kkoovváá a JJaann  KKoouubbaa pa-
tří mezi nejlepší stráž-
níky městské policie.
Hlídkují v obvodu
Rožnov, v jednom ze
čtyř, který byl vyhod-
nocen jako klidnější
a není zde proto ne-
přetržitá hlídková
služba jako na Máji
nebo v centru. Zatím mají celý obvod za-
hrnující i Linecké předměstí, Havlíčkovu
kolonii, Mladé, Nové Hodějovice a Nové
Roudné sami dva, časem k nim ještě
přibudou další dva kolegové.

V případě, že zodpovědnost za pořá-
dek v obvodu leží především na nich, je
velice důležitá sehranost obou strážníků.
„My spolu sloužíme už šestým rokem,“
říká Jan Kouba, který u městské policie
pracuje sedm let; jeho kolegyně o rok
méně. Protože převážná část rožnovského
obvodu jsou rezidenční čtvrti, kde je
menší hustota i pohyb lidí, je i jejich
činnost nutně odlišná od hlídkování jejich
kolegů v centru nebo na sídlišti máj. 

„Naše hlídka řeší problémy spíše dlou-
hodobého charakteru, jako jsou například
stížnosti na zábory veřejného prostran-

ství, stížnosti na zne-
čištěné vozovky při
výjezdech náklad-
ních aut ze staveb
a řešíme i déle trva-
jící problémy v rám-
ci občanského souži-
tí. Dále zajišťujeme
bezpečné přecházení
na přechodu pro
chodce pro děti před

základními školami, monitorujeme stav
dopravního značení. Informaci o jeho poš-
kození a dalších závadách na dopravních
komunikacích předáváme dále na pře-
stupkové oddělení. Stejný postup je i u pro-
blémů černých skládek a autovraků,“
přiblížil Jan Kouba. I taková méně „akční“
činnost je však důležitou součástí práce
strážníka. Když se lidé vracejí z práce
domů do rožnovského obvodu, očekávají
právě to, že u nich ve čtvrti bude pořádek.

Kromě toho se oba strážníci také
aktivně věnují programům prevence pro
děti. Besedují s dětmi v MŠ, účastní se
i dopravně preventivního projektu města
Na kole jen s přilbou a působí též jako
instruktoři dopravní soutěže Oblastního
kola mladých cyklistů, které každoročně
pořádá Besip ČB.

DDrr..  SSTTEEJJSSKKAALLAA
O ulici Dr. Stejskala, která vede z ná-

městí ke Zlatému mostu, je zmínka již
v roce 1360. Je to nejstarší doložený ná-
zev ulice ve městě. Tenkrát písař zapsal
latinsky „vicus Stradonicensis“. To je
Stradonická, podle vesnice Stradonice,
což byl starší název Rožnova. Do 17. sto-
letí se více používal název Rožnovská.
V 19. století zcela převážil název Linec-
ká. Před založením královského města
Budějovice se stará významná obchodní
cesta Linec – Praha vyhýbala soutoku
Vltavy a Malše. Po založení města v ro-

ce 1265 byla cesta svedena od Lince přes
město právě dnešní ulicí Dr. Stejskala.
Most přes Malši se nazývá Zlatý zřejmě
proto, že přinášel městu zisky (mostné,
mýto, akcíz). Do roku 1881 byl dřevěný,
potom železný. 

V 19. století se město směrem na jih
rozrostlo tak, že Linecká z náměstí až do
Rožnova byla „příliš“ dlouhá. Radnice pro-
to v roce 1875 rozhodla, že část Linecké
od náměstí k mostu se bude jmenovat
Divadelní a Linecká zůstane od mostu
do Rožnova. V roce 1915 došlo k dalšímu
rozlišení, když se prostor od mostu
k restauraci U modré hvězdy, do té doby
lidově Rotplatz, nazval Náměstí císaře
Viléma. V letech 1919 až 1955 to pak by-
lo Wilsonovo náměstí. Název Divadelní

byl vhodně zvolen, protože se používá
dodnes. Naproti divadlu z roku 1819 stál
starší významný objekt – Velký pivovar,
ale v době přejmenování Linecké na
Divadelní již nebyl v provozu (vyráběly
se v něm doutníky). V roce 1946 dostala
ulice nový název Dr. Josefa Stejskala,
zkráceně Dr. Stejskala nebo Stejskalova. 

Dr. Josef Stejskal se narodil v Lede-
nicích v roce 1897. Původně působil ja-
ko profesor na gymnáziu, potom byl dra-
maturgem a šífem činohry Jihočeského
divadla. V roce 1942 za heydrichiády
byl zatčen a v Táboře popraven. Krátce

předtím vedl v Táboře Jihočeské divad-
lo, které bylo za německé okupace
z Českých Budějovic vypovězeno.

Goticko - renesanční ulice prošla ně-
kolika stavebními etapami. V 18. století
byl postaven barokní palácek, dnes č. 15,
někdejší vojenská nemocnice. Pak byly
staré pivovarské sklady přestavěny na
empírové divadlo. Potom v roce 1845
byla zbořena mohutná Linecká brána.
Následovalo postavení Stecherova domu,
Länderbanky (na rohu Široké), zboření
Wendlerova hostince a Velkého pivovaru
(tam vyrostl blok Savoye) a v roce 1935
zboření obchodního domu Glogau. Go-
ticko - renesanční jádra zůstala v do-
mech s podloubím vlevo ve směru od
náměstí. Dům č. 5 zvaný pekařský je

jedním z nejstarších domů ve městě,
i když má klasicistní průčelí. Klenba
mázhausu je sklenuta na střední pilíř,
který váže na střední pilíř klenutého
sklepa. V domě jsou také původní trá-
mové stropy s vyřezávanými provazci.
V domě sídlili tradičně pekaři. Ve 20.
století Vojtěch Neuhauser. Emanuel
Forster a Ludvík Pouzar.

Goticko – renesanční jádro má také
dům č. 7 U černého orla. Uvnitř obchodu
vpravo je středověká studna, která bý-
vala původně na dvoře, a okolo které se
otáčely povozy když zajížděly do zájezd-

ního hostince. Gotický portál do průjez-
du je ve výši os kol povozů trochu vykot-
laný. V domě bývalo známé železářství
U černého orla Jana Dvořáka. Na místě
obchodního domu Glogau byl postaven
nový obchodní dům firma Brouk a Bab-
ka. „Broukárna“ byla postavena v pojetí
funkcionalismu. Zmizelo však podloubí.
Podloubí nerespektoval ani blok Savoye
z lete 1927 až 1930. Není doloženo, že
by rytíř Hýř, když vyměřoval budoucí
královské město, počítal s podloubím
podél všech ulic. Kdyby ano a zachovalo
se, k tomu ještě hradby, byly by Budějo-
vice na zápis do UNESCO.

Připravuje Odbor územního plá-
nování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

Budějovická nemocnice  
modernizovala dvě oddělení

Primátor jednal o zástavbě
u křižovatky Mánesova–Lidická

Primátor Juraj Thoma se sešel se zá-
stupci společnosti Expandia, která bude
prostřednictvím své dceřiné firmy Jasmi-
num realizovat výstavbu na volné ploše
u křižovatky Mánesova-Lidická. 

„Zástupci společnosti Expandia mi
potvrdili, že jejich zájem stavbu realizovat
trvá a že nyní připravují finanční garanci
projektu. Dohodli jsme se, že město při-
praví vstupní podklady o nájmu našeho
pozemku a jeho příštího prodeje po kolau-
daci stavby za cenu určenou znalcem
v místě a čase obvyklou,“ nastínil obsah
jednání primátor. 

Kromě toho apeloval na investora, aby
bral ohled na zájmy občanů v dotčené lo-
kalitě. „Upozornil jsem je, že se sice pohy-
bují na území, které je územním plánem
stanovené jako zastavitelné, ale že už
k předchozímu návrhu se objevila nesou-
hlasná petice a že je možné očekávat

i petici k tomuto podstatně většímu ob-
jektu. Doporučil jsem, že by věci určitě
velmi prospělo, kdyby ještě před podáním
žádosti o zahájení územního řízení před-
stavili projekt občanům. Město je ochotné
jim poskytnout pro setkání s občany na-
příklad zasedací místnost zastupitelstva
nebo prostory v některé ze škol na Krum-
lovském předměstí,“ přiblížil primátor.

Setkání se konalo podle usnesení rady
města, která pověřila primátora, aby
vstoupil v jednání s realizátorem projek-
tu, který se umístil v soutěži druhý v pořa-
dí, poté co odstoupil investor od původně
zvítězivšího projektu.

Projekt navržený společností CMC ar-
chitects, jehož výstavbu bude financovat
Expandia, počítá s vybudováním multifunk-
čního objektu s atriem, který by v sobě
měl spojovat komerční funkci (obchody,
služby) s bydlením a parkováním. 

Ředitel pro rozvoj a správu společnosti 1. JVS Martin Kalač:

Vodu v Českých Budějovicích mohou pít i kojenci
Na 22. března při-

padl Světový den vo-
dy. U jeho příležitos-
ti otevřela veřejnosti
pracoviště i vodohos-
podářská společnost
1.JVS. Zájemci si moh-
li prohlédnout česko-
budějovickou čistír-
nu odpadních vod.

„Představili jsme
lidem náročnou prá-
ci, spojenou s čištěním odpadních vod.
Chtěl bych ale zdůraznit, že se nesoustře-
díme jen na jedno jediné datum, ale proces
čištění nebo úpravy vody se snažíme ši-
roké veřejnosti přibližovat celoročně,“ kon-

statoval ředitel pro rozvoj a správu společ-
nosti 1. JVS MMaarrttiinn  KKaallaačč v rozhovoru pro
Noviny českobudějovické radnice.

ZZůůssttaaňňmmee  uu  ččiissttíírrnnyy  ooddppaaddnníícchh  vvoodd..  CCoo
ssee  dděějjee  ss vvooddoouu,,  kktteerroouu  lliiddéé  ddoommaa  ppoouužžiijjíí??

Ta se prostřednictvím kanalizační sítě
dostane na čistírnu odpadních vod. Tady
prochází poměrně složitým procesem
čištění, aby se mohla vrátit zpět do přírody,
konkrétně do řeky Vltavy. Pro lepší pocho-
pení těchto procesů jsme loni otevřeli
Naučnou stezku čistírnou odpadních vod.
Spojení odborného výkladu a grafických
schémat umožňuje návštěvníkům snazší
pochopení celého postupu čištění. Naučná
stezka se nachází v uzavřeném areálu,
proto ji veřejnost může vidět při dnech

otevřených dveří nebo na základě telefo-
nické objednávky.

JJaakk  jjssoouu  nnaa  ttoomm  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  ssee
zzáássoobboovváánníímm  ppiittnnoouu  vvooddoouu??  

Do více než 300 kilometrové vodovod-
ní sítě krajského města nateče denně
20 tisíc metrů krychlových vody. Převáž-
ná většina, více než 90 procent, pochází
z úpravny vody Plav, která zpracovává
vodu z přehradní nádrže Římov. Za ně-
kolik měsíců bude tento hlavní zdroj
doplněn o pitnou vodu z nové úpravny
vody, kterou město buduje nedaleko Hr-
dějovic. Ta bude upravovat podzemní vo-
du čerpanou ze dvou 300 metrů hlubo-
kých vrtů. Za běžného provozu bude vy-
rábět přibližně 50 sekundových litrů pit-
né vody, což je přibližně jedna šestina
spotřeby vody v krajském městě, v pří-
padě potřeby bude moci zvýšit výkon až
na 80 sekundových litrů. Toto množství
by mělo umožnit nouzově zásobovat měs-
to při výpadku hlavního zdroje. 

JJaakkáá  jjee  kkvvaalliittaa  vvooddyy,,  kktteerráá  ssee  ddoossttaannee
ddoo  ddoommááccnnoossttíí??  

Voda dodávaná veřejnými vodovody
musí svojí kvalitou vyhovět parametrům
stanoveným ve vyhlášce ministerstva
zdravotnictví. Průběžně se proto provádějí
kontrolní laboratorní rozbory, a to jak z
jednotlivých částí vodovodní sítě, tak od
konečných odběratelů. Díky kvalitním pří-
rodním zdrojům a následné úpravě je vo-
da v Českých Budějovicích vhodná i pro
přípravu kojenecké stravy. Jen pro ilus-
traci, přípustná koncetrace dusičnanů
v pitné vodě je 50 mg/l, u kojenecké vody
se doporučuje maximálně 15 mg/l. V kraj-
ském městě je tato hodnota okolo 6 mg/l.

Od 1. dubna 2008 vstupuje v platnost
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
ČR, která mění podmínky provozování ta-
xislužby.

Sdělila to mluvčí českobudějovického
magistrátu Jitka Welzlová s tím, že v Budě-
jovicích se přímo dotkne asi sto dvaceti evi-
dovaných taxikářů. Na chystané změny je
upozorňuje už od začátku letošního roku
odbor dopravy a silničního hospodářství.

„Každý námi registrovaný provozova-
tel taxislužby dostane dopis, ve kterém ho
seznamujeme především s tím, že si mu-
sí vyměnit evidenční číslo umístěné na
dveřích vozidla. To dosavadní totiž obsa-
hovalo název a číselný kód města, kde
jezdí a přiděloval ho místně příslušný do-
pravní úřad. Nové číslo, zjednodušeně ře-

čeno, vypouští název města a je identické
s registrační značkou jednotlivého vozid-
la, dřívější SPZ,“ vysvětlil vedoucí doprav-
ního inženýrství státní správy Jan Kupsa.

Hlavním důvodem této změny je sjed-
nocení systému označení, což podle legi-
slativců ocení především ti, kteří při ces-
tování využívají taxislužeb.

„Registrační značku budou mít vozidla
od dubna na třech místech, což by mělo
usnadnit jejich identifikaci například při
stížnostech cestujících,“ dodal  Kupsa s tím,
že provozovatelům taxi, kteří si nedají ná-
ležitosti do pořádku podle platné legisla-
tivy může hrozit pokuta až do výše 750 ti-
síc korun a vyřazení jejich vozidla z evi-
dence taxislužby. Pro nové číslo si zatím
přišlo asi pětatřicet provozovatelů taxi. 

Taxikáři budou mít nová čísla 

info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

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



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

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!

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

www.1jvs.cz

Naučná stezka společně s odborným výkladem provede zájemce
procesem čištění odpadních vod. Kromě Dnů otevřených dveří si
mohou zájemci (školy apod.) objednat prohlídku zařízení po telefo-
nické dohodě (p. Hlaváčová 338877  776611  227799).

Dobročinná sbírka 
pro Rolničku

Ve čtvrtek 24. dubna se bude v Čes-
kých Budějovicích konat dobročinná sbír-
ka pro středisko Rolnička v Soběslavi, což
je zařízení poskytující sociální služby
postiženým. Sbírka, která se do města
vrací již poněkolikáté, je letos určena na
koupi mikrobusu, s nímž bude možné
svážet do Rolničky vzdálenější klienty,
protože stávající mikrobus již dosluhuje.

V rámci sbírky budou středoškolští
studenti prodávat malé rolničky v hod-
notě 20 korun. Více informací o činnosti
Rolničky se můžete dozvědět na interne-
tových stránkách wwwwww..rroollnniicckkaa..cczz.

Podpořte darem
opuštěné děti

Nadace Rozum a Cit pořádá 17. dub-
na celorepublikovou sbírku na podporu
opuštěných dětí a pěstounských rodin.
Do projektu Sluníčkový den se v letoš-
ním roce zapojí 70 měst včetně Čes-
kých Budějovic. Zakoupením kovové
placky nebo magnetky se symbolem
srdce za 30 Kč přispějete  na nákup
zdravotnických, rehabilitačních a vý-
ukových pomůcek pro děti vyrůstají-
cí v pěstounských rodinách. Nadační
fond dále pravidelně podporuje služby
odborné pomoci při výchově dětí v pěs-
tounské péči a aktivity sloužící k roz-
voji náhradní rodinné péče. 

Více informací o nadačním fondu
a náhradní rodinné péči naleznete
na wwwwww..rroozzuummaacciitt..cczz případně na
wwwwww..ppeessttoouunnsskkaappeeccee..cczz. Činnost fon-
du můžete podpořit i zasláním dár-
covské DMS za 30 Kč ve tvaru: „DMS
ROZUMACIT“ na číslo 8777. 

Radní zrušili
veřejnou soutěž

Rada města se rozhodla zrušit ve-
řejnou soutěž na multifunkční objekt
na Pražském předměstí v areálu bý-
valých kasáren. Důvodem bylo nespl-
nění jedné z podmínek požadující
souhlas Jihočeského kraje s nalože-
ním jeho zdejších pozemků. „Souhlas
se nepodařilo žádnému z investorů
doložit, i když určitá předběžná jed-
nání mezi městem a krajem, tj. za ja-
kých podmínek by zde výstavba moh-
la být realizována, již v minulosti pro-
běhla. Nabídky jsme opět zapečetili
do obálek a nemá k nim nikdo přís-
tup. Nyní město osobně projedná pod-
mínky s krajem a připraví nové vý-
běrové řízení. Mrzí nás to, protože na
výstavbu se váže obslužná komunika-
ce bytového domu U Trojice,“ vysvět-
lila náměstkyně Ivana Popelová.

ČČiissttíírrnnaa  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  ootteevvřřeellaa  ssvvéé  ddvveeřřee

Firmám, podnikatelům 
a veřejnosti nabízíme širokou    
nabídku doplňkových služeb.

NNeepprraavviiddeellnnáá  ddoopprraavvaa  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkuu::
Zájezdy
·kolní v˘lety
Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

RReekkllaammnníí  sslluuÏÏbbyy::
Pronájem venkovních reklamních ploch 
na vozidlech MHD
Reklama v interiéru vozidel

MMyyttíí  vvoozziiddeell::
Autobusy, nákladní vozidla a návûsy
Dodávková a osobní vozidla
âi‰tûní interiérÛ vozidel
Mytí motorÛ

SSeerrvviiss  vvoozziiddeell::
Servis autobusÛ, nákladních 
a dodávkov˘ch vozidel
Opravy klimatizací
Antikorozní ochrana vozidel

PPrrooddeejj  nnaaffttyy::
Prodej v hotovosti i na ãipové karty DP
Pro firmy i soukromé osoby

DDoopprraavvnníí  ppooddnniikk  mmûûssttaa  ââeesskkéé  BBuuddûûjjoovviiccee,,  aa..ss..
Novohradská 738/40

370 33 âeské Budûjovice

Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763

E-mail: info@dpmcb.cz 

Detailní nabídka sluÏeb s kontakty k dispozici na www.dpmcb.cz

Zastupitelstvo města na svém za-
sedání 6. března schválilo několik návrhů
zadání a zadalo změny územního plánu.
Podrobnosti o jednotlivých návrzích a za-
dání si můžete prostudovat (včetně kata-
strálních map) na webových stránkách
města wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz v červené
sekci v rubrice Zastupitelstvo města, sa-
motný územní plán (mapu) pak v modré
sekci pod odkazem Územní plán.

NNáávvrrhh  nnaa  ppoořříízzeenníí  úúpprraavvyy  úúzzeemmnnííhhoo
pplláánnuu  mměěssttaa

Územní plán města schválený v roce
2000 je třeba dát do souladu s poslední
novelou stavebního zákona, jinak pozbude
platnosti, v případě budějovického plánu
v roce 2011. Součástí úpravy, jejíž zapo-
četí schválili zastupitelé již nyní kvůli
dostatečné časové rezervě, bude prově-
ření funkčního využití ploch a jejich regu-
lace, transformace veřejných staveb, ná-
vrh nových veřejně prospěšných opatření
a aktualizace zastavěného území.

ZZaaddáánníí  zzmměěnnyy  vvee  SSttrroommoovvccee
Na okraji Stromovky u motorestu navr-

huje majitel pozemků v části makrobloku
2.7.1.024, které jsou plánem definovány
jako zastavitelné území pro sport a re-
kreaci, změnit funkční využití na zasta-
vitelné území zahradního bydlení. Za-
stupitelé zadání změny schválili, protože
v sousedství řešené plochy se již území
zahradního bydlení nachází a rozšíří se

tak plochy pro obytnou zástavbu v atrak-
tivní lokalitě, aniž by byl narušen ráz par-
ku nebo zmenšena nezastavitelná plocha
(čtvrť zahradního bydlení zde byla založe-
na již za 1. republiky).

NNáávvrrhh  zzaaddáánníí  zzmměěnnyy  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu
vv  NNoovvéémm  VVrrááttuu

Smyslem tohoto návrhu je zrušení bio-
topu na zastavitelných pozemcích v ma-
krobloku 2.2.3.005 v Novém Vrátu, který
je již nefunkční, ale jeho stávající zane-
sení v plánu brání využití pozemků pro
výstavbu několika rodinných domů, již
tam plánuje majitel pozemků. Návrh již
byl vystaven na úřední desce a na zákla-
dě připomínky doplněn o vytvoření re-
tenční jímky na přívalové deště u rodin-
ných domů. 

ZZaaddáánníí  zzmměěnnyy  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  vv  llookkaa--
lliittěě  SSuucchhoommeell

Majitel pozemku nedaleko parkoviště
firmy Robert Bosch (makroblok 3.4.3.041)
požádal o změnu funkčního využití po-
zemku  kvůli výstavbě jednoho nebo více
rodinných domů. Využití se dle návrhu
změní z nezastavitelného území krajinné
zeleně všeobecné na zastavitelné území
s převažujícím charakterem obytným indi-
viduálním v příměstí. Dotyčná plocha ne-
ní ekologicky cenná. Návrh již byl vysta-
ven na úřední desce a podle připomínek
dotčených orgánů a osob upraven.

Změny územního plánu Nová sportovní
databáze na webu

Pro turisty, zájemce o sportovní vyžití
ve volném čase, rodiny s dětmi a ostatní
příznivce aktivního pohybu připravilo
město na svých webových stránkách
wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz databázi sportov-
ních zařízení (ve žluté sekci Sport, pod
odkazem Sportovní organizace ve městě).
Jedná se o kompletní databázi sportov-
ních klubů a organizací s tělovýchovným
zaměřením, která nabízí cílovému uži-
vateli přehled možností sportovního vy-
žití a aktivního odpočinku v jihočeské
metropoli. Tato databáze nahrazuje do té
doby vydávanou brožuru sportovních za-
řízení a zajišťuje její dostupnost široké
veřejnosti.

Zveřejnění a uvedení klubu v data-
bázi je na dobrovolném zájmu jednotli-
vých sportovních subjektů. 

Portál v současné době prezentuje
přehlednou formou nabídku 83 sportov-
ních subjektů a téměř sedmdesáti druhů
sportovních aktivit, které město nyní
nabízí. Hledání v databázi je přes klíčové
slovo nebo daný sport. Po vyhledání kon-
krétního sportu se návštěvníkovi stránek
zobrazí přehled klubů, které daný sport
provozují, kontaktní údaje včetně odkazu
na webové stránky subjektu, otevírací do-
ba, možnosti pronájmu a další informace. 

Pro ty, kteří chtějí ze strany sportov-
ních organizací být uvedeni v této data-
bázi, stačí kontaktovat Bc. Marcelu Malí-
kovou e-mail: mmaalliikkoovvaamm@@cc--bbuuddeejjoovviiccee..
cczz a společně s ní se domluví na podrob-
nostech a zařazení do databáze. 

Noviny českobudějovické radnice. Ročník V/2008-3. 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. Redakční zpracování: agentura Komunik. Řídí redakční rada.
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