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Vážení a milí,
je období dovo-
lených, a proto
se dnešní slou-
pek pokusím tro-
chu odlehčit. Ne
snad tématem,
ale formou. Bu-
de to takový pří-
běh, který by
mohl být zároveň hororem i fraškou,
komedií nebo dramatem.

Město Český Krumlov je perlou
mezi městy, každoročně za jeho
krásami přijíždějí statisíce návštěv-
níků. Mnozí z nich utratí ve městě své
peníze (a nemalé) – za jídlo, pití,
ubytování, za knihy, obrazy, suvený-
ry. A také za vstupenky na mnoha-
četná hudební a divadelní předsta-
vení, za vstupné na výstavy či do
nádherného krumlovského zámku.
Jenom jedni jediní mají ve vstup-
ném skrytý desátek městu Český
Krumlov – ti, kteří navštíví představe-
ní na otáčivém hledišti v zámecké
zahradě. 

Uznejte, že tito se musejí cítit jako
v hororu – byla na ně uvalena kletba.
Fraškou pak je, že pouze na ně
(neboť každá nepravost má v sobě
kousek hořkosti těch, kterým je ubli-
žováno). Dramatem je pak boj těch,
kteří se snaží krumlovské konšely o
této nepravosti přesvědčit – zástupců
města České Budějovice a Jihočes-
kého divadla. Komediální závěr
(a zaplať pánbůh za něj) je pak sku-
tečnost, že i Jihočeský kraj pochopil
nesmysl tohoto opatření a snaží se jej
napravit tím, že poplatníkovi – Jiho-
českému divadlu – úhradu tohoto de-
sátku sanuje dotací z krajského roz-
počtu. Gag je v tom, že by vlastně mo-
hl dávat ty peníze přímo do Krumlo-
va a ne oklikou přes hospodaření
divadla. Ale to by bylo drama už tak
absurdní, že by se na něj přijel
podívat možná i sám Godot.

A to, že se jedná o peníze nás
všech ve prospěch pouze krumlov-
ských, je už jen pomyslná třešnička
na tom podivně upečeném dortu.
V pohádce o pejskovi a kočičce se
někomu z toho dortu udělalo slušně
řečeno nevolno. Je snad také něko-
mu z předchozích řádků těžko od
žaludku? 

Hurá na dovolenou, odpočinout
si od sladkostí, které se v letním hor-
ku kazí.

Rudolf Vodička, 
náměstek primátora

�  Důležité body z jednání rady města

�  České Budějovice budou mít přístav

�  Kulturní léto pokračuje 

�  Čipování kol městskou policií

Dramatické
variace

PROPOJENÍ OKRUHŮ JE ZACHRÁNĚNO
V současnosti nejdůležitější dopravní

stavba ve městě – tzv. propojení okruhů –
bude pokračovat. Po původních negativ-
ních zprávách, že na dokončení stavby ne-
budou peníze a bude muset být přeruše-
na, se ministerstvu dopravy podařilo najít
dostatek financí v úsporách z jiných sta-
veb. Rozestavěné propojení ulic Okružní
a Nádražní osobně 16. července navštívil
ministr dopravy Gustáv Slámečka.

„Jsem po schůzce s panem ministrem
optimisticky naladěn,“ sdělil primátor Ju-
raj Thoma po jednání s ministrem, který
do Budějovic přivezl dobré zprávy. „Bez
záruky, že stavba bude opravdu dokonče-
na, jsme byli připraveni nepustit do města
stavbu IV. železničního koridoru, bez pro-
pojení okruhů by městu hrozil dopravní
kolaps,“ připomněl primátor krok, k ně-
muž se město odhodlalo. 

„Součástí propojení okruhů totiž bude
vybudování nového podjezdu pod že-
lezniční tratí, který bude nesmírně dů-
ležitý právě při výstavbě železničního ko-
ridoru na území města – bude sloužit jako
objízdná trasa při nutných uzavírkách
stávajících viaduktů,“ vysvětlil náměstek
primátora František Jelen, který má na
starosti přípravu a koordinaci velkých do-
pravních staveb.

Ministr dopravy Slámečka přislíbil
350 milionů korun ze státního rozpočtu

Ministr dopravy Gustáv Slámečka (vpravo) se při své návštěvě Českých Budějovic
a po jednání s primátorem Jurajem Thomou o osudu propojení okruhů a budouc-
nosti dálnice D3, osobně vydal prohlédnout samotnou stavbu.        Foto Petr Zikmund

na příští rok, které by měly stačit na zpro-
voznění stavby do září 2010 (stavba byla
zahájena letos v lednu), v předstihu před
zahájením úprav železniční trati v Čes-
kých Budějovicích. „Firma tak bude moci
pokračovat ve stavbě, i když dostane za-

placeno až z financí na příští rok. Hlavní
problém byl, že jsme dosud nebyli schop-
ni potvrdit rozpočet na příští rok. Pů-
vodně jsme měli jen jednu miliardu na
celou republiku, ale pak jsme dostali od
ministerstva financí informaci, že na již

Přestože protipovodňová opatření na řece Vltavě u Dlouhé mostu ještě nejsou hotova,
stačila již při červencových lijácích prokázat svou účinnost. Stavbařům sice velká vo-
da poškodila pracovní násypy v řece, ale prohloubené a rozšířené koryto řeky zabrá-
nilo vylití vody na náplavku. Foto Petr Zikmund

Dotace na rekonstrukce
bytových domů na Máji

Město začne v nejbližší době vypi-
sovat dotace na rekonstrukce panelových
domů na sídlišti Máj v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje města. Ten je v jed-
né části zaměřen na obnovu veřejných
prostranství a ve druhé právě na obnovu
zdejších domů. Celkové investice IPRM
Máj jsou naplánovány na téměř 300 mi-
lionů korun, z čehož by měla jít až polo-
vina právě do bydlení.

Žadateli mohou být vlastníci bytových
domů v severozápadní části sídliště, kon-
krétně v ulicích V. Volfa, M. Chlajna,
K. Chocholy, K. Štěcha, Dr. Bureše, N.
Frýda a části ulice Ant. Barcala (čísla
1272/16, 1273/18, 1274/20, 1275/22,
1276/24, 1277/26, 1446/26a). „Všichni
oprávnění žadatelé byli o možnosti získat
dotaci informováni dopisem. Výše dotace
není omezena, ale může činit nejvýše
56 procent nákladů. Dotaci lze použít na
zhodnocení majetku, rekonstrukce a mo-
dernizace, nikoli na opravy a údržbu.
Předběžný termín vyhlášení první výzvy
je 24. srpna a ukončení příjmu žádostí
30. října. Budeme vypisovat i další výzvy,“
přiblížila náměstkyně primátora Ivana
Popelová.

DDoottaaccee  jjee  mmoožžnnéé  zzíísskkaatt  nnaappřřííkkllaadd  nnaa::
zateplení (zateplení fasády, výměna
oken, vnějších dveří, střechy atd.)
pořízení, modernizace a rekonstrukce 
technického vybavení bytového domu
(otopné soustavy, rozvody, výtahy) 
odstranění statických poruch domů 
rekonstrukce a modernizace společ-
ných prostor (schodiště, chodby)
sanace základů a hydroizolace stavby
rekonstrukce či modernizace lodžií, 
balkonů 
Veškeré informace o dotacích včetně pří-

ručky pro žadatele lze získat na webo-
vých stránkách města www.c-budejovice.
cz v modré sekci Rozvoj města, Plánová-
ní/Integrovaný plán rozvoje města. Pří-
padné dotazy zasílejte na emailovou ad-
resu iprm.maj@c-budejovice.cz. 

Co se týče projektu regenerace sídliště
Máj, která spočívá v obnově veřejných
prostranství a která bude zčásti řešena
v rámci IPRM Máj, budou ustaveny pra-
covní skupiny složené ze zástupců maji-
telů domů. Pracovní skupiny se zapojí do
příslušných správních řízení (územní, sta-
vební), ve kterých budou řešeny detaily
jednotlivých staveb a úprav. O možnosti
vytvořit pracovní skupiny byli též vlastní-
ci domů informováni písemně.

zahájené stavby bude možné použít dal-
ších jedenáct miliard z financování ji-
ných staveb,“ uvedl ministr. 

S primátorem, náměstkem Jelenem
a ředitelem budějovické správy Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR Josefem Pešlem též
hovořil o dálnici D3. Ta by v úseku od Ve-
selí nad Lužnicí po státní hranici s Ra-
kouskem  včetně obchvatu Českých Bu-
dějovice měla být financování prostřed-
nictvím tzv. PPP – partnerství veřejného
a soukromého sektoru. Tento způsob fi-
nancování by měl být pilotním pro celou
republiku. Zjednodušeně řečeno spočívá
ve financování stavby a správě dálnice
soukromou firmou, jíž bude stát investici
postupně splácet.

PPP projekt však naráží na problém
s majetkovým vypořádáním pozemků –
původní záměr byl, že soukromý partner
zajistí i výkup pozemků. Pokud by však
došlo na vyvlastňování, velkou kompli-
kaci by představoval odkladný účinek
soudních řízení o vyvlastnění, které by
stavbu mohly de facto zastavit. Proto je
třeba nejprve legislativně vyřešit vyvlast-
ňování. Poté je ministerstvo podle slov
ministra připraveno vyhlásit výběrové ří-
zení na soukromého partnera, který by
financování dálnice prozatím v nejvíce
připravené úseku Veselí-Úsilné zajistil,
co nejdříve.

Opravy lávek
Dvě budějovické lávky pro pěší

a cyklisty dostanou nový povrch. Opra-
va lávky nad silnicí I/3 na Dlouhé lou-
ce spojující prostor od Sportovní haly
ke Kauflandu byla zahájena 21. čer-
vence a skončí do 31. srpna. Ve druhé
polovině srpna se pak bude opravovat
blízká Dlouhá lávka vedoucí přes Vl-
tavu od Sportovní haly k plaveckému
stadionu. 

„Opravy se týkají pochůzné izolač-
ní vrstvy, což si vyžádá částečné
uzavření lávek a svedení provozu
vždy do jedné poloviny, cyklisté proto
budou muset svá kola přes lávky pře-
vést. Opravy byly načasovány právě
na dobu prázdnin a dovolených, kdy
je ve městě menší provoz a vhodné
počasí,“ uvedl náměstek primátora
František Jelen. 

Protipovodňové úpravy
zabránily rozlití Vltavy
Protipovodňová opatření na řece Vl-

tavě v Českých Budějovicích již proká-
zala svou účinnost při silných deštích na
začátku července, přestože ještě nejsou
dokončena. Řekou v tu dobu protékalo
až 323 m

3
/s, přesto Vltava zůstala ve

svém korytě (kynetě) a jen mírně vy-
břežila na náplavku. Nebýt protipovod-
ňových úprav, dosáhla by zde hloubka
vody podle vodohospodářů z Povodí Vl-
tavy přibližně 1,2 m. 

„Lidé v Českých Budějovicích se
mohli na vlastní oči přesvědčit, k čemu
jsou užitečné stavební zásahy do koryta
řeky, které mohli v posledním roce sle-
dovat. Účinnost protipovodňových opa-
tření tak vykompenzovala případná do-
pravní omezení či zvýšený stavební
ruch v okolí řeky,“ poznamenala ná-
městkyně primátora Ivana Popelová. Zá-
roveň doplnila, že stejně užitečná by mo-
hla pro město být také protipovodňová
opatření provedená na řece Malši, těm
se ale už dlouhou dobu brání občanská
sdružení místních obyvatel.

Protipovodňová opatření na řece od
loňského srpna  provádí a financuje stát-
ní podnik Povodí Vltavy. Konkrétně
u Dlouhého mostu ukazují úpravy prů-

točného profilu koryta informační ta-
bule u cyklostezky. „V úseku pod Dlou-
hým mostem byla zvýšena průtočná ka-
pacita z původních 130 na 250 m3/s,“
upřesnil Jan Flíček, vedoucí budějovic-
kého provozního střediska Povodí Vl-
tavy. Velká voda způsobila dočasné za-
stavení stavby, které však nebude mít
vliv na termín ukončení prací – ten je
stanoven na 30. říjen letošního roku.

Investici Povodí kombinuje Ředitel-
ství vodních cest ČR s projektem splav-
nění Vltavy, které využije úpravy koryta
a je financováno z peněz původně ur-
čených na splavnění Labe, které však
bylo odloženo. Na investici obou stát-
ních organizací naváže město se svým
projektem Město a voda, který by měl
spočívat v protažení plavební cesty do
slepého ramene Malše a doplnění infra-
struktury na březích a u přístavišť, čímž
město podpoří podnikání a cestovní ruch. 

„Projekt je pro město jednou z hlav-
ních priorit, jedná se o mimořádnou pří-
ležitost obohatit s pomocí dotací Evrop-
ské unie město o nový prvek a posílit je-
ho turistický potenciál,“ uvedla náměst-
kyně primátora Ivana Popelová. 

Rekonstrukce Lannovy třídy 
vstoupila do poslední etapy

20. července zahájila stavební firma
úpravy posledního úseku Lannovy třídy
od ulice Štítného k Nádražní. Druhá etapa
v úseku Jeronýmova-Štítného bude ukon-
čena v srpnu, celá ulice bude hotová do
června příštího roku.

„V poslední etapě budou provedeny
stavební úpravy komunikace a zpevně-
ných ploch, vodovodu, kanalizace, plyno-
vodu, elektrických rozvodů nízkého na-
pětí, veřejného osvětlení, rozvodů teleko-
munikačních a kabelových systémů,
objektů drobné architektury a sadové
úpravy,“ popsal jednotlivé části stavby
náměstek primátora pro investice Franti-
šek Jelen s tím, že pracovat se začne
nejprve na hlavním kanalizačním sběra-
či 2400/1200 od ulice Štítného do Dvo-
řákovy. 

Investorem rekonstrukce je město za

spoluúčasti evropských finančních pro-
středků z Regionálního operačního pro-
gramu Jihozápad. 

„Na druhou etapu se nám z ev-
ropského fondu podařilo získat 18,5
milionu, na třetí 30 milionů korun.
Předpokládané náklady stavby ve druhé
a třetí etapě jsou téměř 166 milionů. Ob-
nova první etapy tohoto českobudějovic-
kého bulváru stála 30 milionů,“ připo-
mněl náměstek.

Po rekonstrukci získá Lannova třída,
nejrušnější pěší zóna ve městě a hlavní
spojnice mezi nádražími a centrem města,
vizáž moderního bulváru. Na konci ulice
u nádraží budou umístěny dekorativní prv-
ky v podobném stylu jako fontána v prv-
ní třetině blízko ulice Na Sadech. Připo-
menuta na nich bude historie města.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

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/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

Město a voda

České Budějovice budou přístavním městem
Jihočeská metropole se stane pří-

stavním městem díky ochrannému pří-
stavu, který vyroste u vodáckého Centra
Lídy Polesné v Českém Vrbném. Přesto-
že vlastní stavba přístavu, která bude za-
hájena letos v říjnu, je investicí Ředitel-
ství vodních cest ČR v rámci projektu
Dokončení vltavské vodní cesty, podílet
se na ní bude i město České Budějovice. 

Podíl města bude směřován do ná-
vazné infrastruktury, která zahrnuje
terénní úpravy okolí mol a vybavení
mobiliářem, vybudování zázemí přístavu
s místností pro jeho obsluhu včetně
sociálního zařízení a nutné rozvody
inženýrských sítí. 

„Na pokrytí celkových nákladů ve
výši zhruba 12 milionů korun bude
město žádat o dotaci z fondu EU v rám-
ci 9. výzvy Regionálního operačního pro-
gramu,“ uvedla náměstkyně českobudě-
jovického primátora Ivana Popelová. Zá-
roveň dodala, že město bude rovněž usi-
lovat o získání finančních prostředků na
výstavbu obslužné komunikace podél
přístavu, chodníku pro pěší a části cy-
klostezky na ostrově.

Hlavní funkce ochranného přístavu,
takzvané mariny, spočívá v zajištění
prostoru pro bezpečné stání plavidel za
vysokých vodních stavů a mimo plavební
sezónu. Přístav, který je koncipován jako
uzavřený trojúhelníkový bazén s vjez-
dem hrazeným pro případ velké vody

vzpěrnými vraty, umožní kotevní stání
pro maximálně 23 malá plavidla a dvě
velké lodě. Sloužit rekreačním lodím by
měl v plavební sezóně 2011, kdy řeka
Vltava již bude splavná na téměř 9 km
dlouhém úseku od českobudějovického
Jiráskova jezu do Hluboké nad Vltavou.

Informace o projektu na webu

Městská policie má plno

Důležité body 
z jednání rady města

Dvouměsíční období prázdnin a ná-
stup nových posil bude využito také
k přípravě na začátek školního roku. „Ře-
ditelé školských zařízení oceňují aktivní
přístup strážníků právě v okolí škol, a jak
zaznělo na nedávné schůzce, sami mají
konkrétní návrhy a požadavky, kterým
bychom rádi vyhověli. Nejde jenom o hlí-
dání přechodů pro chodce, ale také na-
příklad o preventivní činnost policie
přímo ve školách a v jejich okolí, pomoc
při řešení záškoláctví, šikany a podobně,“
dodal primátor. 

Přijetím šestnácti nových strážníků na
konci června doplnila Městská policie
České Budějovice svůj personální stav na
úroveň vytyčenou reorganizací, již pro-
vedl primátor Juraj Thoma. Ten také nové
strážníky jako všechny úspěšné zájemce
o práci u městské policie osobně přivítal
ve své pracovně. 

Městská policie má v současnosti 123
zaměstnanců. Strážníci jsou rozděleni do
šesti obvodů (v obvodech Centrum a Máj
je hlídková služba nepřetržitá). V jeden
okamžik se nyní vyskytuje ve městě vždy
kolem pětadvaceti strážníků.

„Pro občany Českých Budějovic je to
určitě pozitivní zpráva. Ukazuje se také,
že je zájem pracovat u městské policie,
která postupně získává respekt a prestiž.
Na velmi dobré úrovni jsou i platové a so-
ciální podmínky, což je pro zaměstnance
jistě atraktivní, a myslím, že se celkově
mění i pohled na policisty. Lidé jim začí-
nají důvěřovat,“ říká primátor, do jehož
kompetencí řízení městské policie spadá. 

Přinášíme vám výtah nejdůležitějších
bodů z jednání rady města, které se
konalo 15. července. Kromě těchto bodů
se radní zabývali jako obvykle především
majetkovými dispozicemi (pronájmy a pro-
deje, které musí ještě schválit zastu-
pitelé), vypisováním výběrových řízení na
některé investice a změnami územního
plánu, které však také ještě musejí pro-
jednat zastupitelé.

ZZvvýýššeenníí  kkaappaacciittyy  ŠŠJJ  NNoovvéé  HHoodděějjoovviiccee
Radní odsouhlasili zvýšení kapacity

školní jídelny v Nových Hodějovicích, kte-
rá spolu s tamní školou s prvním stup-
něm organizačně spadá pod ZŠ Dukelská,
ze 130 strávníků na 155. Důvodem je zvý-
šení počtu žáků v MŠ ve Starých Hodě-
jovicích, která bude zvyšovat svou kapa-
citu a jejíž předškoláci se v jídelně stra-
vují. Dalším důvodem je očekávané zvý-
šení počtu žáků ZŠ Nové Hodějovice. Zvý-
šení kapacity nezatíží městský rozpočet,
náklady jsou hrazeny z rozpočtu státního.

VVýýbběěrroovvéé  řříízzeenníí  nnaa  kkoonnttookkoorreenntt
Letos město uzavřelo smlouvu s Uni-

Credit Bank na kontokorentní úvěr (pře-
čerpání běžného účtu) ve výši 200 milio-
nů korun. Částka slouží jako rezerva pro
financování investic, na které bude čerpat
dotace – město totiž vždy musí akci za-
platit celou a teprve poté je mu získaná
dotace zpětně vyplacena. Jelikož se oče-
kávají větší investice (především v příš-
tím roce) a tudíž zvýšená potřeba hoto-
vosti, rozhodli radní kontokorent zvýšit
o 150 milionů a oslovit UniCredit Bank
o předložení nabídky. Zůstatek městské-
ho účtu činil k 30. červnu 250 milionů
korun plus již otevřený dvěstěmilionový
kontokorent, který zatím nebyl čerpán. 

PPřřííssppěěvveekk  sskkuuppiinněě  MMoovvee  2211
Radní rozhodli o příspěvku 25 000 Kč

za reprezentaci města pro taneční sku-
pinu Move 21, která v červnu získala ti-
tul vicemistrů Evropy v kategorii dospě-

lých, titul mistrů světa v kategorii dětí
a vicemistrů světa v kategorii juniorů. 

VVýýbběěrroovvéé  řříízzeenníí  ZZŠŠ  KKuubbaattoovvaa
Rada schválila výsledky výběrového

řízení na stavební úpravy pavilonu 1. stup-
ně v ZŠ Kubatova – zvítězila krumlovská
společnost Vidox, s.r.o. s nabídkovou ce-
nou 4 865 260 Kč bez DPH.

KKaammeerraa  vv  KKrraajjiinnsskkéé  uulliiccii
Radní neschválili rozšíření kamero-

vého systému v Krajinské ulici, o které
žádali občané – kamera měla být podle
jejich návrhu umístěna tak, aby dohlížela
na dům č. 27, kde je rušná diskotéka.
Důvodem zamítnutí žádosti je zvýšení
hlídkové činnosti městské policie v ulici,
díky čemuž je kamera nepotřebná. Kame-
rový systému bude rozšiřován spíše na
sídlišti Máj než v centru města.

VVýýbběěrroovvéé  řříízzeenníí  nnaa  eelleekkttřřiinnuu
Snaha ušetřit náklady na elektřinu

používanou v městských budovách, orga-
nizacích napojených na rozpočet města
a na veřejném osvětlení vedla radní
k vyhlášení výběrového řízení na nového
dodavatele elektrické energie za lepších
podmínek. V roce 2008 stála elektřina
město, jeho organizace a firmy včetně do-
pravního podniku (který však má uzavře-
nou samostatnou smlouvu na odběr),
64,5 milionu korun. V současnosti městu
dodává elektřinu společnost E.ON.

ZZrruuššeenníí  vvýýbběěrroovvééhhoo  řříízzeenníí
Radní zrušili veřejnou zakázku na pří-

stavbu ZŠ Oskara Nedbala, neboť nabíd-
kové ceny od stavebních firem téměř dvoj-
násobně překračovaly předpokládané ná-
klady. Ty by měly činit odhadem 6 milio-
nů korun, nicméně nejnižší nabídnutá
cena byla 11,5 milionu bez DPH. Tolik
město na tuto akci v rozpočtu vyčleněno
nemá, a proto se investice nebude za
těchto podmínek realizovat.

Podrobnosti k projektu Město a voda
lze nově nalézt na oficiálních webových
stránkách města www.c-budejovice.cz.
V modré sekci Rozvoj města, Plánování
je nově zřízena rubrika „Město a voda“,
kde je možné se seznámit s historií plav-
by na řece Vltavě, s plány na obnovení
vltavské vodní cesty, včetně podrobněj-
ších zastavení u jednotlivých projektů,
které se přímo dotknou občanů Českých
Budějovic, jako je například Lannova lo-
děnice či právě Marina České Vrbné. 

Důkladněji jsou zde ukázány rozsah
a záměr protipovodňových opatření
a podrobně představeny vize projektu
Město a voda. Stránky jsou doplněny roz-
sáhlou fotogalerií, obohaceny o názory
osobností a také budou pravidelně dopl-
ňovány o aktuální informace, zachycující
průběh a postup jednotlivých staveb. Ve-
řejnosti je také nabízena možnost ak-
tivně reagovat nebo získávat konkrétní
informace prostřednictvím emailové ad-
resy mestoavoda@c-budejovice.cz.

Nové stránky mohou podle náměst-
kyně primátora Ivany Popelové rozšířit
rodinu fandů projektu splavnění Vltavy.

„Zpravidla lidé odmítají to, co neznají.
Proto bychom jim chtěli nabídnout co
nejtransparentnější informace o tom, co
se ve městě kolem řek děje, kolik to stojí,
kdo to platí a co to občanům přinese.  Ře-
ky jsou nedílnou součástí života česko-
budějovických občanů; sledovat, jak se
mění jejich podoba, je určitě lákavé. Sa-
mozřejmě, že jsme si vědomi toho, že
projekt nemá jen příznivce – konečně
i lidé pochybující mohou na těchto strán-
kách najít nezkreslené informace, které
jim umožní větší vhled,“ míní náměst-
kyně Popelová.

V neděli 19. července žilo náměstí Přemysla Otakara II. jazzem, který do města opět přivezl Rudy
Linka a další hvězdy v rámci Bohemia Jazz Fest. Festival Léto 2009 pokračuje i v srpnu, který také
bude nabitý kulturními akcemi.

V rámci Radničního léta můžete navštívit několikrát týdně podvečerní divadelní představení na
radničním nádvoří, kde se konají i zajímavé koncerty (12. 8. Lenka Dusilová, 17. 8. Jaroslav Samson
Lenk, 19. 8. keltská hudba Irish Dew, 20. 8. Nezmaři). Ani náměstí neosiří, neboť 4. srpna opět začaly nepravidelné Hudební večery
u zvonice, v komorním duchu a bez vstupného (18. 8. Trnuchy, Kekit a Squadra, 24. 8. rakouští Bunte Hunde, 28. 8. budějovické
Swing Trio Avalon). Koncerty též pořádá Galerie Na Dvorku, 25. srpna pak začínají klasické Hudební slavnosti Emy Destinnové. 

Srpnem ovšem léto nekončí, aspoň ne v Budějovicích, recesisté se mohou například těšit na Vodní hry (5. září), bude po-
kračovat i Radniční léto a další akce pořádané partnery města, připraveny jsou též tradiční Dny evropského dědictví. Součástí
festivalu Léto 2009 je i množství výstav. Kompletní program naleznete na www.cb-info.cz Foto Petr Zikmund

www.cb-info.cz

Jihočeské divadlo
dostane peníze
Jihočeskému divadlu se podařilo

získat několik příspěvků, které posílí
jeho rozpočet. Od Jihočeského kraje
obdrželo 2,55 milionu korun v rámci
projektu „Podpora českých divadel“
a také 70 tisíc korun na projekt „Mar-
ketingová komunikace Otáčivého hle-
diště Český Krumlov 2009“. Dále zí-
skalo dotaci ze státního rozpočtu ve
výši 3 miliony korun v rámci projektu
„Program státní podpory profesionál-
ních divadel a stálých profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých
sborů“. Tyto peníze budou zapojeny do
rozpočtu města, jehož je Jihočeské di-
vadlo příspěvkovou organizací.

Kromě toho v červenci rozhodlo
zastupitelstvo Českého Krumlova
o částečném snížení poplatku ze
vstupného, který divadlo, potažmo
městský rozpočet, zatěžoval 3 miliony
korun ročně. Po snížení bude poplatek
činit dva miliony.

a tři pavilony, včetně izolace střech, vý-
měny oken a vchodových dveří s izolač-
ními a funkčními vlastnostmi odpovída-
jícími současným standardům. Hlavní
části přestavby proběhnou v období
letních prázdnin s ohledem na skuteč-
nost, že v této době nebude stavební ruch
na překážku vyučování. 

Operační program Životní prostředí je
druhý největší český operační program,
který připravil Státní fond životního pro-
středí a Ministerstvo životního prostředí
ve spolupráci s Evropskou komisí. Reali-
zací podpořených projektů dojde k ús-
poře energie a snížení emisí CO2. 

Na konci června byly zahájeny sta-
vební práce na dalších dvou projektech
zateplení českobudějovických základních
škol. „Úpravy na Základní škole Grün-
waldova budou stát 17,7 milionu korun
a na Základní škole Kubatova 16,7 mi-
lionu korun,“ přiblížil náměstek primá-
tora František Jelen. 

Městu České Budějovice se na tyto
akce podařilo získat spolufinancování do
výše 90 % Evropskou unií – prostřednic-
tvím Fondu soudržnosti a Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí. 

Nejpozději do září 2010 budou na
obou školách postupně zatepleny dva

Na zateplení ZŠ Grünwaldova 
a Kubatova přispěla Evropská unie

Kulturní léto pokračuje



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: Kdy byl postaven dům Besedy?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tune-
lů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z červnového vydání je:
Poliklinika JIH byla dostavěna v roce 1978.
Výhercem je: paní Dana Špelinová, L.B. Schneidera 26, 370 01 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 18. dne 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

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/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

NNAA  SSAADDEECCHH
Nejstarší písemná zpráva o ulici Na

Sadech je ze 16. století, kdy nesla název
Lange Fahrt, česky Dlouhá cesta nebo
Dlouhá jízda. Nebyla to však ulice, ale
jen cesta mezi Pražskou bránou a Ví-
deňskou bránou. Povozy se tak mohly
vyhnout městu, obehnaném hradbami,
a jeho těsným ulicím. Obchodníci ovšem
museli podle privilegia skladu městem
projíždět a po tři dny vyložit své zboží
k prodeji. Dlouhá jízda byla docela pří-
má silnice lemována alejemi. Až po vy-
budování barokního opevnění se musela
Dlouhá jízda přizpůsobit. Vznikl klikatý
půdorys dnešní ulice Na Sadech. Barok-
ní trojúhelníkové raveliny měly za úkol

udržet nepřítele střelbou z těžkých
zbraní co nejdále od města. Raveliny by-
ly značně předsunuty před Mlýnskou sto-
ku. Ulice Na Sadech a částečně Husova
přibližně kopírují jejich vnější okraj. 

V 19. století ztratil obranný systém
vojenský význam a radnice rozhodla
vybudovat v těch místech městské sady.
Vznikly v letech 1874 až 1880 podle
plánů Rudolfa Váchy, schwarzenberg-
ského inspektora zahrad. Oplocené sady
se na noc zavíraly. Současně byl v roce
1875 pro rýsující se ulici zaveden název
Na Sadech. Vydržel do roku 1919, kdy
část od Nové ulice kolem Besedy ob-
držela jméno Besední třída. Roku 1932

byly oba úseky sjednoceny pod název
Tyršova třída. Za německé okupace sta-
novila německá radnice své německé
nechvalné názvy.

V roce 1945 byla ulice oficiálně na-
zvána Třídou 5. května, ale hned násle-
dujícího roku 1946 si to radnice rozmy-
slela a Třídou 5. května se stala Krajin-
ská, která se od roku 1945 jmenovala
Revoluční. Úsek podél sadů od Marián-
ského náměstí k Nové ulici se nazval
Třídou Dr. Miroslava Tyrše a od Nové
ulice na Senovážné dostal jméno Třída
Národního odboje. Normálně se chovali
v té době obyvatelé, pro které to byla
pořád ulice Na Sadech nezávisle na poli-

tické situaci. Až v roce 1955 byl úředně
pro celou několikrát zalomenou ulici
schválen název Na Sadech. Ne z důvodu
praktičnosti, ale spíše proto, že politicky
nevyhovoval sokol Miroslav Tyrš.

Pro ulici Na Sadech se objevil v 19.
století ještě jeden málo známý název –
Stará Velkohorská třída. Fotograf Adolf
Pech měl ve 2. polovině 19. století vizit-
ku s adresou „Budějovice, Na sadech
č. 2“, „Budweis, Parkstrasse No. 2“ a na
rubu kartonových podložek fotografií (to
již měl společníka Wolfa) měl uvedeno
„PECH & WOLF, Budějovice, Vídeňské
předměstí, Stará Velkohorská třída č. 2“.
Velké Hory byl někdejší název Rudol-

fova. Ale není známo, že by se pojme-
nování Stará Velkohorská třída více
používal. 

V roce 1928 byla Besední třída vy-
dlážděna velkými kostkami. Kulturním
centrem ulice i českých obyvatel města
byla Beseda. Za socialismu měla Beseda
celou řadu názvů, mimo jiné i Klub stro-
jařů, ale jinak to byla vždy Beseda. Jen
ve 30. letech 20. století se objevil na
Besedě pod hlavní římsou nápis „Dům
Dra. Augusta Zátky“. Vedle vlevo byla
Dívčí škola u sv. Josefa a vedle vpravo
MODES ROBES PELÁN. To byla firma
Cyril Pelán, módní síň pro dámy. 

Komunikačním centrem byla také

Okresní nemocenská pokladna a po-
liklinika v bývalém sanatoriu MUDr.
Růžičky (Háznburku). 

Na druhém rohu Jírovcovky kopíro-
vala zalomení ulice Na Sadech restaura-
ce Ludvíka Volbrechta, přestavěna poz-
ději na restauraci U Slovanů. Ludvík Vol-
brecht (nejednalo se o Václava Volbrech-
ta) nabízel elegantně upravené místnos-
ti, znamenité pivo protivínské, všecky
druhy jemných vín, vždy čerstvá a chut-
ná jídla a obědy v předplacení, též přes
ulici. V domě U Slovanů sídlilo za socia-
lismu ředitelství OÚNZ (Okresního ús-
tavu národního zdraví). 

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

kola zaregistrovat v rámci nového pre-
ventivního programu KRIMISTOP,“ upo-
zornila mluvčí městské policie Katka
Schusterová.

Strážníci zájemcům zadarmo umístí
na kolo čip, díky němuž je možné v pří-
padě odcizení kolo při kontrole pomocí
speciální čtečky odhalit a dohledat jeho
pravého majitele. Čipování nahrazuje do-
savadní evidenci jízdních kol vedenou
dosud Policií ČR, která ji však přestala
spravovat z důvodu změny zákona o osob-
ních údajích. 

Za čipovací sadu se normálně platí, ale
městská policie jich pro občany koupila
500, které zájemcům na kolo umístí zdar-
ma. Prvních dvanáct zájemců si nechalo
očipovat kola již na jednom odpoledni pro
děti v červenci. „A bylo by jich nepo-
chybně více, kdyby odpoledne nenarušil
déšť,“ poznamenala Schusterová.

Městská policie pokračuje se svými
akcemi pro děti, které se konají na do-
pravním hřišti v ulici K. Světlé a kterých
se účastní zástupci všech složek integro-
vaného záchranného systému (policie, ha-
siči, záchranná služba). V rámci dětských
odpolední si také mohou zájemci nechat
od strážníků očipovat jízdní kolo jako
ochranu před zcizením. Akce se konají
12. srpna a 1. září vždy od 13 do 17 hodin.

„Děti budou soutěžit v řešení doprav-
ních situací, první pomoci při úrazech
a čekají na ně mimo jiné i soutěže s po-
žárně preventivní tematikou. Odborníci
jim budou vyprávět, jak se chovat ve
složitých situacích, a samozřejmě bude
pro děti připravena spousta zábavy a her
o ceny, ukázky policejní práce i techniky
integrovaného záchranného systému.
Zveme také majitele jízdních kol, kteří si
zde mohou zadarmo nechat svá jízdní

Dětský den se strážníky 
a čipování jízdních kol

Ve středu 1.
července dopoled-
ne se z jednoho
z domů v česko-
budějovické ulici
U Černé věže ozý-
valo volání o po-
moc, městská po-
licie přijala tuto
informaci na bez-
platné lince 156.
Na místo okam-
žitě  vyjela hlídka
strážníků MMaarrttiinnaa  KKřřííddyy a FFrraannttiišškkaa  PPoo--
zznnííččkkaa.

Z podkroví dotyčného domu se ozýval
ženský hlas s voláním o pomoc. Kvůli
podezření, že se v bytě nachází osoba
v ohrožení zdraví, strážníci na nic neče-
kali a dovnitř vnikli oknem. „Pomocí
vypůjčeného žebříku jsme museli vylézt
na střechu a následně na druhou. Poo-

tevřeným okén-
kem na terase
jsme se dostali do
bytu. Na posteli
tam seděla stará
paní a plakala.
Uklidnili jsme jí,
zeptali jsme se na
zdravotní stav a za-
volali jí rychlou
záchrannou služ-
bu,“ popsal ducha-
přítomný zásah

strážník Martin Křída. 
Záchranáři se o ženu postarali. „Po

chvíli na místo dorazila i dcera, která lé-
kaři sdělila informace o maminčině zdra-
votním stavu. Paní bylo 99 let. Jsme rádi,
že vše dobře dopadlo,“ doplnil strážník
František Pozníček. 

Oba strážníky za pomoc ohrožené paní
ocenil primátor Juraj Thoma.   

Stařenka volala o pomoc,
městští policisté zasáhli

Rekonstrukce ulice K. Weisse 
Na začátku července byla zahájena

rekonstrukce další z řady ulic na Praž-
ském předměstí – tentokrát K. Weisse
v úseku mezi ulicemi Fr. Šrámka – Pe-
kárenská. Zahrnuje výměnu stávající ka-
nalizace a vodovodního řadu s přípoj-
kami, dále stavební úpravy povrchu
včetně chodníků a veřejného osvětlení. 

„Náklady na opravu tohoto úseku
jsou 9,8 milionu korun včetně DPH,
rekonstrukce bude ukončena 5. října
2008,“ přiblížil náměstek primátora pro
investice František Jelen. Na rekon-
strukci se městu podařilo získat dotaci
z Regionálního operačního programu
Jihozápad.

Rekonstrukce ulic na Pražském
předměstí je součástí Tematického Inte-
grovaného plánu rozvoje města, do kte-
rého byla zahrnuta valná část původ-
ního projektu Čistá Vltava, který před-
pokládal masivní obnovu kanalizace
a vodovodů za pomocí dotací z Operač-
ního programu Životní prostředí. Kvůli
změně podmínek dotačního programu
byl však projekt Čistá Vltava zrušen –
městu se však podařilo přesunout již
projektově připravené rekonstrukce do
Tematického IPRM. Práce na přípravách
tak nepřišla vniveč a městu se podařilo
získat potřebné dotace z jiného zdroje
a nezatížit přitom rozpočet města.

V ulici K. Weisse probíhá rekonstrukce.  Foto Petr Zikmund

včetně požadavků dotčených orgánů. Cí-
lem připravované změny, iniciované
vlastníky (fyzické osoby) daných pozem-
ků, je změnit funkční využití pozemků
v ulici U Pramene tak, aby zde bylo mož-
né stavět rodinné domy na menších par-
celách než 1500 m2, které jako minimál-
ní stanovuje současná funkce zastavitel-
ného území zahradního bydlení. Docílí se
toho převedením pozemků do katego-
rie zastavitelné území s převažujícím
charakterem obytným individuálním
v předměstí.

ZZmměěnnaa  čč..  3344  vv  llookkaalliittěě  UU  kkřříížžkkuu
Navrhovatelem změny územního plá-

nu u křižovatky Rudolfovská-Hlinská,
kde se nachází čerpací stanice, je spo-
lečnost Umdash Shop-Concept, s.r.o. Za-
stupitelstvo schválilo funkční využití
pozemků ze zastavitelného území s cha-
rakterem smíšeným kolektivního bydle-
ní v předměstí na zastavitelné území pro
pracovní aktivity a průmyslovou výrobu
(podnikatelské) v předměstí. Důvodem
změny je budoucí rozšíření podnikatel-
ských aktivit a zamezení bytové výstavby
na území, kde lze do budoucna očekávat
zvýšenou dopravní zátěž. 

Na posledním předprázdninovém za-
sedání zastupitelstva schválili zastupitelé
následující tři body týkající se úprav
územního plánu města. Přehled všech
provedených a zpracovávaných změn
včetně map lze nalézt na webových
stránkách města www.c-budejovice.cz
v modré sekci Rozvoj města, Plánování/
Územní plán.

ZZaaddáánníí  zzmměěnnyy  vv  llookkaalliittěě  
SSookkoollsskkýý  oossttrroovv
Změnu funkčního využití pozemků

u Předního mlýna navrhuje společnost
Stingo, která chce rozšířit stávající stav
využití, tj. sportoviště, o možnost vybu-
dovat zde zároveň podzemní garáže s ka-
pacitou 33 místa pro potřeby hotelu
Přední mlýn. Změna počítá s rozdělením
plochy nezastavitelného území ostatní
městské zeleně na dvě části – v jedné
zůstane stávající využití, u druhé se změ-
ní na kategorii nezastavitelné území
zeleně parků, které výstavbu podzem-
ních garáží připouští.

NNáávvrrhh  zzaaddáánníí  zzmměěnnyy  vv  llookkaalliittěě  
UU  DDoobbrroovvooddsskkééhhoo  ppoottookkaa
Zastupitelé schválili návrh zadání

Změny územního plánu Příprava nového
územního plánu

Ještě do konce srpna mají občané
a právnické osoby (zejména majitelé
pozemků) možnost přispět svými ná-
vrhy k přípravě nového územnímu plá-
nu města, který musí být dle zákona
zpracován do roku 2015. Schvalovat jej
bude zastupitelstvo až v příštím vo-
lebním období, tou současné však již
5. února letošního roku schválilo zahá-
jení příprav.

Zapojit se můžete prostřednictvím
formuláře, který si stáhnete na webo-
vých stránkách města www.c-bude-
jovice.cz v modré sekci Rozvoj města,
Plánování nebo vyžádáte přímo na od-
boru územního plánování a architek-
tury v historické budově radnice
(vchod č. 3). Prostřednictvím formulá-
ře můžete navrhnout budoucí způsob
využití jednotlivých pozemků.

V současnosti odbor územního
plánováni a architektury eviduje něko-
lik desítek návrhů. „Zatím se  vlastníci
jednotlivých pozemků zajímají přede-
vším o individuální bytovou výstavbu
ve správním území města,“ podotkla
náměstkyně primátora Ivana Popelová. 
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Využijte naší letní nabídky a ob-
jednejte si reklamu v našich City-
Displayích. Do konce srpna vám
odvysíláme dvakrát více reklamy
než zaplatíte… A není to jen o re-
klamě, cestující mohou na obra-
zovkách sledovat aktuální zpravo-
dajství z regionu, pozvánky na
kulturní akce či se zdokonalit
v angličtině. Reklamu za výhod-
ných podmínek vám můžeme za-
jistit i v TV GIMI, která je v tomto
projektu naším mediálním part-
nerem. Více informací na:
www.dpmcb.cz/citydisplay.html

DPmČB, a. s.‘‘

Renesance
pod věží

Magistrát města České Budějovice
spolu s Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm v Čes-
kých Budějovicích připravil didaktický
program Renesance pod Černou věží. Jed-
ná se o atraktivní výukový materiál, který
by měl především upoutat zájem o kul-
turní a historické hodnoty v našem okolí
a poukázat na důležitost jejich ochrany. 

„Pracovníci odboru památkové péče
českobudějovického magistrátu se spo-
lečně s Národním památkovým ústavem
zapojili do projektu s názvem Netradiční
formy prezentace památkových objektů,
a tak vznikla Renesance pod Černou věží.
Jde o barevně tištěnou brožuru složenou
z pracovních listů formátu A4 s naučně
populární informací o historii a stavebním
slohu v Českých Budějovicích doplněnou
o barevné fotografie a kresby renomované
ilustrátorky. Právě tato netradiční forma
propagace cestovního ruchu by měla při-
spět k zatraktivnění města,“ popsala pro-
jekt náměstkyně primátora Ivana Popelová. 

Jedná se již o třetí vzdělávací projekt,
určený především mládeži, zaměřený na
historické památky. První dva díly, věno-
vané středověku a baroku vznikly v česko-
budějovickém Národním památkovém
ústavu v rámci institucionálního výzku-
mu v letech 2005 až 2007.

Prvních pět tisíc kusů publikace vyšlo
v červenci, a to i v jazykových mutacích.
„Informace o této zcela nové brožuře zí-
skali představitelé škol přímo na radnici
a zdá se, že jejich zájem je obrovský. Před-
pokládáme, že se do spolupráce aktivně
zapojí i některá partnerská města,“ do-
dala Popelová. 

Výstava
Sport Foto

Českobudějovická radniční výstav-
ní síň hostí od 14. srpna do 2. září vý-
stavu Sport Foto. Pořádá ji Český olym-
pijský výbor ve spolupráci s Klubem
sportovních novinářů. Výstava je otev-
řena denně, vstup je zdarma.

Letošní ročník představuje díla šes-
ti profesionálních fotografů: Michaely
Říhové, Vlastimila Vacka, Jiřího Voj-
zoly, Eduarda Erbena, Roberta Sedmí-
ka a Stanislava Tereby. Prezentované
snímky byly pořízeny na významných
sportovních akcích. K vidění jsou zá-
běry z loňských olympijských her
v Pekingu, fotbalového Eura 2008, žen-
ského rugby, tenisových zápasů na Ro-
land Garros nebo Davis Cupu. 

Zájemci již měli možnost výstavu
navštívit v Olomouci, Brně a Hradci
Králové. Po Českých Budějovicích se
Sport Foto přesune ještě do Plzně.
Výstava navazuje na loňský úspěšný
ročník.

Buďte vidět 
i uvnitř našich vozů…

náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Letos město v rámci programu roz-

dělí 3,1 milionu, z toho je 870 tisíc pří-
spěvek od státu. Za vysoký podíl na ob-
nově památek na svém území zvítězilo
letos město v krajském kole soutěže
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, Ministerstva kultury ČR a Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR, za což
získalo příspěvek ve výši 100 tisíc korun,
který též použije na obnovu památek.  

Dotazník, který musí být vyplněný
a odevzdaný nejpozději do 1. září 2009,
získají žadatelé na webových stránkách
města www.c-budejovice.cz na stránkách
odboru památkové péče v oranžové sekci
Magistrát nebo přímo v kanceláři odboru
památkové péče (Kněžská 19).

Odbor památkové péče magistrátu
nabízí majitelům památek ve městě
možnost zapojit se do Programu rege-
nerace městské památkové rezervace
České Budějovice a čerpat z finančního
příspěvku města a státu. Zájem o pří-
spěvek na obnovu památek prozkoumá
anketní dotazník, který poslouží k ak-
tualizaci programu regenerace.

Novinkou programu je od 1. ledna le-
tošního roku, že příspěvky je možné roz-
dělovat jen na obnovy kulturních pa-
mátek nacházejících se pouze na území
městské památkové rezervace. „Dříve to
mohly být i památky při vnějším obvodu
území nebo v dominantní poloze histo-
rického města. Jinak zůstávají pravidla
pro žadatele nezměněna,“ upozornila

Majitelé památek
dostanou dotazník

Lidé se častěji objednávají 
na radnici přes internet

Stále větší popularitu si mezi lidmi
získává možnost objednat se na radnici
přes internet – tzv. Elektronickou obslu-
hu občana. S pomocí této služby lze
obejít fronty na evidenci vozidel, vyříze-
ní cestovních pasů, občanských a řidič-
ských průkazů a také ohlášení trvalého
pobytu. Objednat se lze na konkrétní ho-
dinu a den, objednaní pak mají na pře-
pážce přednost před ostatními čeka-
jícími. Samotné objednání je velice jed-
noduché, stačí navštívit webové stránky
města www.c-budejovice.cz a v pravém
menu kliknout na odkaz Elektronic-
ká obsluha občana, vybrat si požadova-
nou službu a vhodný čas.

„Systém se nám povedlo zkvalitnit
a dovést do plně funkční podoby, takže
už nevznikají problémy a uživatelé si
tento zvýšený komfort pochvalují. Hlav-
ním smyslem je, aby si lidé mohli své
záležitosti vyřídit bez čekání ve frontě
a v době, kterou si sami v rámci úřed-
ních hodin magistrátu určí,“ pozname-
nal primátor Juraj Thoma. 

Službu ocení především lidé, kteří
musejí navštívit nejzatíženější oddělení
evidence vozidel, „To navštíví denně asi
160 lidí, k nim musíme přičíst ještě
zprostředkovatele či zaměstnance fi-
rem, takže se tady v úředních hodinách
vyřídí až dvě stě padesát žádostí,“ vy-
početl vedoucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství Jaroslav Mráz. 

Vyřizování úředních věcí nechávají
někteří z nás na letní měsíce, kdy mají
volno. „Proto jsme omezili možnost čer-
pání dovolené u vlastních zaměstnanců
a zlepšili organizaci přímo na přepáž-
kách v Kněžské ulici č. 19. Oddělení
evidence vozidel je rozděleno na odba-
vení žádostí na základě udělené plné
moci a na osobní vyřízení žádostí, kde
se podařilo zkrátit čekací dobu,“ dodal
vedoucí odboru.

Elektronické objednání je možné
na každý úřední den, na pondělí a na
středu je volných sedmdesát pořado-
vých míst, na úterý a pátek čtyřicet
míst. 

Hewer pomáhá osobní sistencí
Jihočeský kraj poskytuje svým klientům
služby plně dle jejich potřeb. Tuto službu
lze využívat pravidelně a dlouhodobě,
24 hodin denně, nebo krátkodobě, třeba
jen na jednu hodinu, a to i o sobotách,
nedělích či svátcích.

Veškeré potřebné informace lze zís-
kat u vedoucí střediska osobní asistence
pro Jihočeský kraj Mgr. Steringové na tel.
čísle 736 505 557, na e-mailové adrese
asistence.cb@seznam.cz nebo na webo-
vých stránkách www.pecovatel.cz.

Služba je placená (100 Kč/h) a lze ji fi-
nancovat z příspěvku na péči pobírané-
ho dle nového zákona o sociálních služ-
bách, který je právě na nákup podobných
služeb určen.

1. července otevřelo v Českých Bu-
dějovicích svou pobočku občanské sdru-
žení Hewer, které se zabývá poskytování
osobní asistence lidem všeho věku, pře-
devším s tělesným, smyslovým či men-
tálním postižením. 

Osobní asistence spočívá v pomoci při
zajištění základních potřeb, jako je stra-
vování, hygiena, polohování a běžné do-
mácí úkony. Osobní asistenci lze také vy-
užít jako pomoc při doprovodu do za-
městnání, škol, úřadů, k lékaři, na ná-
kup, v pomoci při trávení volného času či
v zastoupení pečujících rodinných pří-
slušníků při jejich časové zaneprázdně-
nosti, vyčerpanosti, nemoci či z důvodů
jiné potřeby. Středisko osobní asistence

Opilí řidiči
přibývají

Za první polovinu letošního roku řešil
správní odbor magistrátu 228 „alkoho-
lových“ přestupků v dopravě. Jednalo se
buď o opilé řidiče přímo za volantem, nebo
o ty, kteří pod vlivem alkoholu zavinili
dopravní nehody. 

Z uvedeného počtu bylo devětadvacet
případů jízdy pod vlivem jiné návykové
látky, například amfetaminu, marihuany
a dalších. Deset přestupků zavinili opilí
cyklisté. Loni za stejné období bylo tako-
vých přestupků celkem 164, z toho jede-
náct pod vlivem jiné návykové látky. „Z těch-
to přestupků je asi jedna čtvrtina nehod
pod vlivem alkoholu, kdy boural opilý ři-
dič, ze tří čtvrtin se jedná o jízdu pod vli-
vem alkoholu,“ upřesnil vedoucí správní-
ho odboru Václav Suchopár

Počet případů řízení pod vlivem al-
koholu je ovšem vyšší, správní odbor totiž
řeší pouze případy, kdy řidič nadýchal hod-
notu jen do jedné promile. „Vyšší hodnoty
řeší už jako trestný čin státní zastupitel-
ství,“ dodal Václav Suchopár.
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