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PŘÍSTAV U LANNOVY LODĚNICE
U Lannovy loděnice budou na Vltavě
opět kotvit lodě. Ředitelství vodních cest
ČR zde zahájilo 18. srpna stavbu přístaviště, která naváže na probíhají úpravu
prostoru mezi Jiráskovým jezem a Dlouhým mostem, kde vzniká obratiště pro lodě. Po Vltavě tak budou moci plout výletní turistické lodě o délce až 38,5 m a nosnosti až 300 tun. Předpokládaným termínem dokončení přístaviště je prosinec
2009. Stavba je součástí projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České
Budějovice – Týn nad Vltavou.
„Mezi Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou se budou moci první lodě plavit již
v roce 2011. Plánované náklady na stavbu přístaviště Lannova loděnice dosáhnou zhruba 20 mil. Kč. Na financování
splavnění se výrazně podílí i Evropská
unie, která prostřednictvím Operačního
programu Doprava přispěje z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt
85 % z celkové částky. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní
infrastruktury,“ uvedl mluvčí Ředitelství
vodních cest ČR Václav Straka.
„Díky stavbám, jejichž investorem je
Ředitelství vodních cest ČR, se po mnoha
letech opět obnoví plavba po řece Vltavě
od Českých Budějovic nejdříve do Hluboké nad Vltavou, poté do Týna nad Vltavou a výhledově až do Prahy. České Budějovice se tak napojí na tisíce kilometrů
dlouhé evropské vodní cesty a bude možné doplout z Budějovic až do Hamburku,“
poznamenal primátor Juraj Thoma.
Na základě koordinační smlouvy, uzavřené se státním podnikem Ředitelství
vodních cest ČR, se na budování vltavské
vodní cesty bude město rovněž podílet.
V rámci projektu Město a voda doplní pozemní infrastrukturu vodních staveb – terénní úpravy okolí, komunikace, sítě
a další zázemí přístavišť včetně mobiliáře
(v Českém Vrbném déle vznikne v rámci
splavnění ochranný přístav).

Při slavnostním zahájení připluli na stavbu přístaviště Lannova loděnice primátor Juraj Thoma a jeho náměstkyně Ivana Popelová
na raftu. Po dokončení stavby však budou moci u loděnice kotvit lodě až o nosnosti 300 tun.
Foto Ateliér U Beránka

„Řečeno čísly, bude finanční spoluúčast města představovat u českovrbenské mariny 17 milionů korun a u Lannovy loděnice 3 miliony korun. Usilujeme
získat tyto peníze z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Regionálního
operačního programu. Dotace mohou pokrýt až 75 % nákladů,“ upřesnila náměstkyně českobudějovického primátora Ivana Popelová.
„Město tak má jedinečnou příležitost
získat při vynaložení malého množství

Soutěž na dostavbu
Mariánského náměstí
Rada města vyhlásila architektonickou soutěž na dostavbu Mariánského náměstí. „Úkolem soutěžících je předložit
urbanistickou studii, koncepční řešení
celého území, nikoli jednotlivých budov,“ upozornil primátor Juraj Thoma.
Dodal, že město nemá konkrétní
požadavek či plán, jak by v budoucnu
mělo Mariánské náměstí vypadat, vše
bude záležet na fantazii autorů.
„Soutěž může mít vítěze, který bude
oceněn, ale město se nemusí přiklonit
k žádnému projektu. Jsme si vědomi, že

záměr dostavět Mariánské náměstí vyvolá velkou diskusi, což jedině uvítáme.
Místo si zaslouží výjimečné řešení, výjimečné stavby,“ uvedl primátor.
Plocha současného Mariánského náměstí byla historicky vždy zastavěna, už
od 15. století. V nedávné minulosti se
tam nacházela restaurace Metropol,
kino nebo benzínová pumpa. Teprve
v době komunismu bylo Mariánské vybouráno kvůli stavbě nové budovy Jihočeského divadla, která se však neuskutečnila a prostor tak zůstal prázdný.

17. srpna v domě U Beránka (Krajinská 35) byly vyhlášeny výsledky fotografické
soutěže Královské město na vodě, kterou pořádalo město České Budějovice se společností 1. JVS a Ateliérem U Beránka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – reportážní
Město na soutoku a umělecké Památky a voda. Vítězům obou kategorií Jiřímu Frantálovi (vlevo) a Michalu Siroňovi (vpravo) blahopřál primátor Juraj Thoma. Přehled
nejlepších fotografií naleznete uvnitř novin.
Foto Ateliér U Beránka

vlastních prostředků obrovské hodnoty
a potenciál pro další rozvoj. Jak nasvědčují zkušenosti ze zahraničí, nebo z Baťova plavebního kanálu na Moravě, vytvoření plavební cesty a další navazující
infrastruktury znamená velké podnikatelské a pracovní příležitosti, především
v oblasti služeb pro turisty a vodáky,“
dodal primátor Thoma. Podle marketingové studie by mohl turistický provoz
ročně vydělat ve městě až 70 milionů
korun.

V současnosti prováděné splavnění
Vltavy je návratem k původní funkci řeky, po níž podnikatel Adalbert Lanna plavil v 19. století zboží až do Prahy.
Postupnou regulací toku a vznikem
přehrad však Vltava svou plavební funkci
ztratila, čehož Budějovičtí litovali už před
sto lety, kdy žádali stát o opětovné splavnění Vltavy, jak se můžete dočíst na
straně 2 v rubrice Město a voda.
Dozvíte se tam i více o dalších cílech
tohoto projektu.

Mateřinka opět v Kubatovce
V srpnu byla zahájena rekonstrukce
pavilonu v areálu Základní školy Kubatova, kde do konce listopadu vznikne
mateřská školka. Objekt původně využívala základní škola, která však své zdejší
třídy přesune do prostor ve svém areálu,
uvolněných Gymnáziem olympijských nadějí na základě výpovědi od města.
„Investice bude stát šest milionů korun, přičemž se městu podařilo získat dotaci 650 tisíc korun z krajského rozpočtu. Znovuotevřená školka v Kubatově
ulici vytvoří dalších 112 míst pro děti ve
věku od tří do šesti let. Mimořádný zápis

tam bude v podzimních měsících – přesný termín se ale teprve stanoví na základě postupu stavebních prací,“ uvedl
náměstek primátora pro oblast školství
Rudolf Vodička.
Informace o mimořádném zápisu budou včas zveřejněny v areálu ZŠ Kubatova, na internetových stránkách školy
i města, v tisku i rozhlase, a to měsíc
před jeho konáním.
Po dokončení rekonstrukce budovy
v Kubatově ulici bude činit kapacita všech
mateřských škol zřizovaných městem
2708 míst.

Dny evropského dědictví
Odbor památkové péče magistrátu
města České Budějovice připravil na sobotu 12. září 2009 akci Dny evropského
dědictví 2009. Zveme Vás proto na prohlídku 19 kulturních památek ve městě,
které budou zpřístupněny od 10.00 do
17.00 zdarma. Seznam zpřístupněných
památek naleznete na str. 4.
„Letos nabídneme hned několik novinek. Jednou z nich je opravený dům
v Kanovnické ulici č. 2, který je ve vlastnictví města,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.
„Vůbec poprvé bude zpřístupněn obřadní salonek v budově radnice, kde je
nábytek, který pravděpodobně patřil pěvkyni Emě Destinnové. Jedná se o tři dámská a dvě pánská křesla, třímístné sofa
a stůl v pseudoklasicistním slohu vyrobený ve druhé polovině 19. století. Ze
zámku ve Stráži nad Nežárkou byl po
druhé světové válce převezen do Jihočeského divadla. Vloni jej město od divadla
odkoupilo za symbolickou cenu a následně byl restaurován. Nábytek je bohatě
zdoben vykládáním perletí, složitými
ornamenty z mosazného plechu a prvky

z lité mosazi,“ upozorňuje primátor Juraj
Thoma, v jehož pracovně bude u této
příležitosti také vystaven primátorský
řetěz.
Celou akci doplní kulturní program,
který je naplánován v mnoha zpřístupněných objektech, včetně odborného výkladu. Zajímavostí pro letošní rok je možnost
bezplatné návštěvy divadelního představení „Strašidelné pověsti města Českých
Budějovic“. Dále mohou zájemci bezplatně využít didaktický populárně naučný
materiál „Renesance pod Černou věží“
a poutavou formou se tak dozvědět informace z bohaté historie královského
města Českých Budějovic.
Pro děti a mládež připravil Junák – svaz
skautů a skautek ČR na Sokolském ostrově Skautskou pouť aneb Dobrodružství se
Saurikem, ve které si zájemci mohou
zkusit projížďky a závody na lodích, horolezeckou stěnu nebo rukodělné aktivity.
Národní téma celé akce zní „Památky měřené časem“. Programy a didaktické brožury budou k dispozici na Turistickém
informačním centru (vchod č. 2 historické radnice) a v jednotlivých objektech.

Po prázdninách
Jak symbolické… Vše jednou
končí, někdy i v
dobrém. Po dlouhých „prázdninách“ rezignace
našeho krásného města na přípravu, ale především realizaci
tak dramaticky
chybějících nových staveb dopravní
infrastruktury přichází období nejenom jejich přípravy, ale především
realizace. Poté, co byla zahájena
stavba Ředitelství silnic a dálnic ČR
– „Propojení okruhů“ s nepřehlédnutelným příspěvkem města, především v oblasti majetkových vypořádání s vlastníky pozemků a vložení finančních prostředků do infrastruktury, připojuje město svůj vlastní příspěvek v podobě nastartování
celé řady dalších dopravních staveb.
A to buď z finančních prostředků
města nebo díky vzácné shodě s vedením Jihočeského kraje na potřebnosti těchto staveb, např. zanádražní komunikace, i z jeho finančních zdrojů.
Vrcholí příprava na zahájení
výstavby části I. etapy zanádražní
komunikace spojující Rudolfovskou
třídu z prostoru Vodní ulice do ulice
Pekárenská, k Jihotransu. Téměř
současně musí být zahájena II. etapa
této stavby, tedy „Zanádražky“ vedoucí z Rudolfovské třídy do ulice
Vodní, přes ulici Vrbenská, s vyústěním na ulici Dobrovodská. Tyto
stavby jsou prvotně velmi důležité
pro eliminaci negativních dopadů na
dopravu v době výstavby IV. železničního koridoru na území města,
která bude zahájena v letošním
roce. Další etapy výstavby tohoto
dopravního tělesa jsou intenzivně
připravovány v podobě výkupů nezbytného majetku, pořizování dokumentací pro stavební povolení tak,
aby tyto stavby mohly plynule navázat a byly připraveny k realizaci
v následujícím volebním období.
Stejně tak jsou připravována dopravně-stavební díla “Propojení ulic
Strakonická – M. Horákové“, „Jižní
propojení Litvínovická, přes Lidickou
třídu, se zanádražní komunikací,
s budoucím vyústěním na D3“.
Jako nezbytné se jeví urychleně
připravit stavbu „Propojení Nemanická ulice – kruhový objezd Globus“,
která bude spojnicí mezi silnicemi
I. třídy – ve směrech od Písku, Prahy,
Brna. Tato stavba významně ulehčí
dopravě v prostoru křižovatky Pražská – Strakonická (OBI) a mostu přes
řeku Vltavu – křižovatce Diamant.
Vše je podmíněno nejenom účelným nakládáním s finančními prostředky a možnostmi rozpočtu města,
ale především aktivním přístupem
nás politiků.
František Jelen,
náměstek primátora

Městská policie
zve na návštěvu
Městská policie pořádá 25. září od
9 do 16 hodin den otevřených dveří.
Zájemci si budou moci prohlédnout
prostory městské policie na centrále
v ulici Jaroslava Haška 2 včetně operačního a kamerového střediska, dále
se budou moci seznámit s činností
městské policie a zhlédnout ukázky
práce strážníků.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Důležité body z jednání rady města
Výtah z jednání rady města, které se
uskutečnilo 20. srpna.
Kontejnery na elektroodpad
Radní schválili uzavření smlouvy se
společností ASEKOL, která jako sdružení
výrobců a prodejců elektra zajišťuje povinný zpětný odběr starých elektrospotřebičů. Společnost rozmístí po území
města 20 speciálních červených kontejnerů, do nichž mohou občané vyhazovat
staré elektrospotřebiče a umožní tak
jejich ekologickou likvidaci. Dosud je
mohou odevzdávat pouze ve sběrných
dvorech, řada lidí to však nečiní a vyhazuje je do běžných kontejnerů.
Rekonstrukce krematoria
Rada města vzala na vědomí návrh
příspěvkové organizace Pohřební ústav
na financování rekonstrukce krematoria
a rozhodla o přípravě investice tak, aby
mohla být provedena v příštím roce. Náklady na opravy a modernizaci krematoria vyjdou na 15,4 milionu korun včetně DPH. Součástí projektu je oprava kremační technologie a interiéru zařízení.
Digitální technologie pro kino Kotva
Radní schválili pořízení moderní promítací technologie do Kina Kotva, která
umožní i digitální promítání (zatím kino
může promítat jen z klasických 35 milimetrových filmových pásů). Na dodávku
technologie, která by měla stát zhruba 4
miliony korun vypíše město veřejnou zakázku. Na investici bude moci město získat dotaci z připravovaného programu
Ministerstva kultury ČR.
Dotace pro o. s. Fokus
Radní schválili přidělení neinvestiční
dotace občanskému sdružení Fokus ve
výši 30 000 Kč. Sdružení peníze použije
na vybavení tréninkového bytu (chráně-

né bydlení) pro své klienty s duševním
onemocněním. Cílem tréninkového bytu
je dosáhnout postupné samostatnosti
a soběstačnosti klienta pomocí sociální
rehabilitace.

4,6 milionu korun vč. DPH. Úpravu
kyslíkového a hydraulického režimu
v čistírně odpadních vod zajistí firma
FORTEX–AGS, která uspěla s nabídkovou cenou 4,1 milionu korun vč. DPH.

Dotace pro Světlušku
Mateřská škola speciální a Základní
škola speciální Světluška, o.p.s., která jako právní subjekt v prostoru Dětského
stacionáře Světluška vznikla k 1. září tohoto roku, dostane z rozhodnutí radních
příspěvek ve výši 45 000 Kč. Příspěvek je
určen na předškolní vzdělávání dětí trvale žijících v Českých Budějovicích. Kapacita mateřské školy Světluška je šest
dětí, z toho tři budou právě z Budějovic.
Světluška se zaměřuje na vzdělávání a rehabilitaci postižených dětí.

Zapojení partnerů do IPRM
Rada města schválila zapojení partnerských projektů do Integrovaného plánu rozvoje města. Součástí IPRM Levý
břeh Vltavy se stanou projekty Jihočeské
univerzity (JU): 1) úspora energie na koleji K5, 2) uplatnění informačních a komunikačních technologií v systému vysokoškolské výuky matematických a informatických předmětů, 3) rozvoj mezioborové
výuky na univerzitě prostřednictvím Evoluční antropologie – Biologického přístupu ke studiu člověka, 4) molekularizace
biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU, 5) inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity 2010–2013, 6) angličtina pro zaměstnance JU. Součástí IPRM Sídliště
Máj se stane projekt Zdravotně sociální
fakulty JU Vzdělávání sociálních pracovníků a jejich vedoucích v problematice
multidisciplinárního pojetí sociální práce.

Nový správce dopravního značení
Ve výběrovém řízení na provádění
údržby a obnovy svislého a vodorovného
dopravního značení na komunikacích
města zvítězila s nejnižší nabídkou 5,5
milionu korun vč. DPH firma LION –
stavební a obchodní společnost.
Výsledky veřejných zakázek
Rada města schválila výsledky vypsaných veřejných zakázek na stavební
úpravy a dodávky technologií. Dokončení
stavebních úprav okolí ulice Františka
Ondříčka a Obchodního domu Vltavín
podle projektu Regenerace sídliště Vltava zajistí společnost Tangenta-B, která
zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší
nabídkovou cenou 8,6 milionu korun vč.
DPH. Ve výběrovém řízení na stavební
úpravy pavilonu mateřské školy Vrchlického zvítězila firma Sahan CB, s cenou
11,68 milionu korun vč. DPH. Vybavení
do modernizovaného Centra sociálních
služeb Staroměstská (viz článek na str. 3)
dodá společnost AMBRA – Group za cenu

Dopravně–inženýrská opatření
Rada města schválila návrh dopravněinženýrských opatření souvisejících
s výstavbou IV. železničního koridoru na
území města, jejichž provedení bude
požadovat po Správě železniční dopravní
cesty. Dále pověřila náměstka Františka
Jelena dalším jednáním s investorem.
Soubor opatření, která mají zmírnit
dopady stavby na dopravu ve městě,
zahrnuje především úpravy a osazení
světelné signalizace, úpravy řadicích pruhů, nebo provedení dočasného dopravního značení. Celkové náklady na provedení opatření jsou odhadnuty na 44,5 milionu korun.

Dohoda s Policií ČR

Plukovník Ladislav Škvařil a primátor Juraj Thoma podepsali 20. srpna
koordinační dohodu o spolupráci mezi městem a Policií ČR. Dohoda vymezuje
kompetence města (resp. městské policie) a Policie ČR při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti na území města. „Je to vůbec poprvé, kdy
taková dohoda vznikla. Dohoda je formálním završením dosavadní úzké
spolupráce mezi městem a Policií ČR, která se datuje od začátku současného
volebního období,“ upozornil primátor. Od roku 2006 totiž zve primátor Thoma zástupce Policie ČR na každoměsíční schůzky, na nichž se projednává
společný postup městské a státní policie nejen při mimořádných akcích, ale
i při běžné hlídkové činnosti. Spolupráce funguje nejen na nejvyšší úrovni
vedení, ale průběžně i na úrovni operačních středisek městské policie, Policie ČR a také přímo v hlídkové službě v rámci obvodů. „Díky vzájemné
koordinaci se hlídková činnost městské a státní policie zbytečně nepřekrývá.
Kriminalita na územích Českých Budějovic tak v poslední době setrvale kleFoto archiv
sá,“ dodal primátor.

Město má nového kronikáře

České Budějovice mají nového kronikáře. Šestatřicetiletého učitele dějepisu z Gymnázia Jírovcova Kamila Dřevikovského slavnostně uvedl 10. srpna do nové funkce
primátor Juraj Thoma.
Foto Petr Zikmund

Od začátku července má město nového kronikáře. Stal se jím šestatřicetiletý učitel dějepisu z Gymnázia Jírovcova Kamil Dřevikovský. 10. srpna ho primátor Juraj Thoma ve své kanceláři
slavnostně uvedl do funkce a představil
ho novinářům. Novému kronikáři se při
té příležitosti také poprvé dostala do
rukou ručně psaná kronika města. Primátor mu na její psaní daroval pero.
Městská kronika je totiž vedena ve
dvou verzích, elektronické, kterou město
každý rok vydává tiskem, a potom psané,
kterou každý kronikář ručně dopisuje.
Práce kronikáře obnáší patnáct hodin
měsíčně, zaznamenává hlavní události ve
městě. „Čerpám přitom hlavně z tisku.
Od minulých kronikářů bych se chtěl odlišit, nechtěl bych psát jen strohé letopisné záznamy, ale události i trochu komentovat,“ poznamenal.
Vést kroniku ukládám obcím zákon.
„Do kroniky může, podle litery zákona,
nahlédnout každý ve vymezené době na

obecním úřadě. Pokud je nahlížení
umožněno do kroniky ručně psané nebo
do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se
tak pod dohledem kronikáře. Občan obce
starší 18 let, jakož i osoba, které zákon
přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo
opravu zápisu v kronice. Obec na základě
těchto návrhů podle okolností zápis opraví, doplní nebo jinak změní,“ cituje ze zákona primátor Juraj Thoma.
Vůbec první zmínky o kronikářství
v Českých Budějovicích pocházejí z druhé poloviny 15. století. Kroniky dlouhá
léta vedli sami měšťané, jako soukromé
osoby, případně zaznamenávali důležité
události v dějinách města městští písaři
nebo členové městské rady. Vedle soukromých kronik existovaly ještě úřední
pamětní knihy. V roce 1920 uložil obcím
povinnost vést kroniky zákon, stálého
kronikáře však České Budějovice mají až
od roku 1967.

Jména ulic
na Zavadilce
Rada města vyslyšela podnět občanů a v červnu schválila, že se bude
zabývat pojmenováním jednotlivých
ulic na Zavadilce, kde rozrůstající se
zástavba ztěžuje orientaci mezi domy
označenými pouze popisnými čísly. Nejprve však chce slyšet názor občanů,
zda vůbec o pojmenování ulic stojí.
Na čtvrtek 17. září od 17 hodin je
proto do jídelny Základní školy Máj I
svoláno veřejné jednání za účasti náměstka primátora Františka Jelena
a zástupců magistrátu města. Vstup do
jídelny je bočním vchodem od tělocvičny v ulici K. Chocholy.
Na veřejném projednání občané
získají podrobné informace související
s případným pojmenováním ulic a o dalším postupu v této věci.

Město a voda

Snahy o splavnění Vltavy mají stoletou historii
Ani povodně letošního léta nedokázaly zabránit zdárnému pokračování
prací na splavnění Vltavy, jichž jsou
českobudějovičtí občané přímými svědky zejména pod Jiráskovým jezem, kde
se chystá takzvané obratiště pro výletní
plavidla. Zatím vše nasvědčuje tomu, že
vize Ředitelství vodních cest ČR, které je
investorem projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“, se podaří naplnit a že do dvou let už budou rekreační
lodě převážet pasažéry z Českých Budějovic na Hlubokou a zpět. Zároveň se tak
podaří završit část toho, po čem českobudějovické podnikatelské kruhy volaly už
před sto lety.
Svědectví o snahách prosadit opětovné splavnění Vltavy podávají Jihočeské
listy už z 12. května 1909. Tehdy Obchodní a průmyslová komora v Českých Budějovicích vyzvala c. k. ministerstvo obchodu, aby „dalo neprodleně vypracovati
projekt další úpravy na splavnění Vltavy
od Štěchovic do Č. Budějovic tak, aby
trať střední Vltavy byla úplně připravena ku splavnění, jakmile bude kanalisována Vltava v Praze“. Ve sto let starém
vydání Jihočeských listů, jehož historič-

info

nost dokladuje i poněkud archaický
jazyk, se rovněž píše, že českobudějovická Obchodní a průmyslová komora
požádala ministerstvo, aby předložilo
říšské radě k ústavnímu projednání
osnovu zákona o finančním zajištění
vodních cest a „aby jednání příslušných
činitelů o projektu úpravy Vltavy v povodí České Budějovice bylo tak uspíšeno, aby tyto práce regulační mohly býti
provedeny nejdéle do r. 1912“.
Není bez zajímavosti, že na počátku
minulého století místní podnikatelé,
neúspěšně požadující splavnění Vltavy, argumentovali skutečností, že řeka
v úseku od Českých Budějovic do Prahy
byla zákonem z roku 1901 zařazena mezi vodní cesty. A právě v současné době
platný zákon o vnitrozemské plavbě
z roku 1995, který tok Vltavy od Českých Budějovic rovněž zařadil mezi využívané vodní cesty, se stal pádným argumentem pro zařazení projektu na dokončení splavnění řeky do Harmonogramu
výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008–2013, schváleného vládou
České republiky.
„Historie snah o splavnění Vltavy se
sice opakuje ve stoletém cyklu, tentokrát

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

však s kladným výsledkem. Dnes už sice
víme, že Vltava nemůže sloužit nákladní
dopravě, zato má značný potenciál pro
rozvoj turistického ruchu a s ním souvisejících podnikatelských aktivit. Počítá
s nimi i projekt Město a voda, jehož smyslem je rozšířit splavnost také na řeku
Malši a vytvořit na obou městských tocích podmínky pro jejich sportovní i rekreační využití,“ řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Zároveň připomenula, že na splavnění Vltavy, jehož investorem je stát prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR,
se město spolupodílí v rámci svého projektu Město a voda. Díky vybudování Lannova plavebního kanálu a jezu u Před-
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ního mlýna bude možné doplout s lodí
až k městským hradbám u slepého ramene Malše na Sokolském ostrově. U Malého jezu na Malši vzniknou půjčovny
loděk a počítá se také s vytvořením nového zázemí pro vodáky, kteří dosud své
splouvání Vltavy končí v Boršově nad
Vltavou.
„Projekt Město a voda pamatuje i na
vodáckou turistiku, která je zejména na
řece Vltavě velmi populární, ale bohužel
zatím končí před branami města. Zcela
určitě by vodáci uvítali možnost překonat Trilčův jez díky sportovní plavební
propusti a zakotvit ve vodáckém přístavu na Valše, odkud je to jen pár kroků do
historického centra města. Stejně tak si
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dovedu přestavit, jak lákavá může být
pro turisty i pro místní procházka po
městském molu u slepého ramene Malše, spojená s prohlídkou lodí i okolních
pamětihodností,“ doplnila náměstkyně
primátora Ivana Popelová.
Projekt Město a voda je zahrnut do
Tématického Integrovaného plánu rozvoje města, který je prostředkem k získání evropských peněz z Regionálního
operačního programu. „Odhad nákladů
na realizaci celého projektu se pohybuje
kolem sto padesáti milionů korun, avšak
v případě úspěšné žádosti o dotaci může být až 75 procent investice hrazeno
z fondů Evropské unie,“ upozornila náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Celý projekt „Dokončení vltavské
vodní cesty v úseku České Budějovice –
Týn nad Vltavou“, na jehož první etapě
se již pilně pracuje, by měl být završen
v roce 2013. V budoucnu, po dokončení
plavebních zařízení na Orlíku a Slapech,
by měla vzniknout souvislá vltavská vodní cesta, která bude přes Labe napojena
na síť evropských vodních cest. Tak daleko však českobudějovičtí podnikatelé
před sto lety ani v odvážných myšlenkách nedohlédli.
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Novinky v sociálním
centru Staroměstská
Senioři ubytovaní v Centru sociálních služeb Staroměstská budou mít
modernější byty. V rámci zahájené rekonstrukce, na kterou se městu podařilo
získat dotaci z Regionálního operačního programu, budou do dvou let opraveny všechny byty s celkovou kapacitou
143 lůžka. Náklady na rekonstrukci činí 40 milionů korun, dotace pokryje
37 milionů.
„Zařízení slouží svému účelu už téměř dvacet let a obnova je mimo jiné zaměřena na odstranění bariérovosti,“ uvedl náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Rudolf Vodička.
Organizace stavebních prací je náročná, neboť probíhají za plného provozu.
V bytech se vyzdívají jádra, pokládají
nové podlahy, mění okna.

Další novinkou ve Staroměstské je od
1. srpna program aktivního stárnutí, který slouží k posilování duševních a sociálních schopností seniorů. „Cílem je zabránit jejich vyloučení ze společenského
života,“ vysvětlila ředitelka CSS Staroměstská Iva Jirovská.
Aktivizační program, který zahrnuje
širokou škálu zájmových, vzdělávacích
a zábavních činností je zcela zdarma
a využít ho mohou i lidé, kteří v centru
nebydlí. Kromě toho mohou všichni senioři využít i další služby určené nejen
pro obyvatele centra – mohou docházet
na obědy, rehabilitace, k pedikérce. Dostane se jim i bezplatného sociálního poradenství. Zájemci o poskytování nové sociální služby se mohou obrátit na paní
Blanku Löffelmannovou (tel.: 387 001 156).

Od 27. července do 9. srpna se konala v rámci projektu České Budějovice – město
sportu 2009–2010 výstava fotografií v Hotelu Gomel s názvem Úspěchy jihočeského
sportu. Slavnostní vernisáže se zúčastnili slavní jihočeští olympionici – na snímku
koulařka Jaroslava Křítková (5. místo LOH Londýn 1948, 12. místo LOH Helsinky
1952), boxer Josef Němec (3. místo LOH Řím 1960, účastník LOH Melbourne 1956
a Tokio 1964) a hokejista Jaroslav Pouzar (2. místo ZOH Innsbruck, 5. místo ZOH Lake
Placid 1980, dvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz Stanley Cupu). Foto archiv

Podezřelí si nesli krabici
od bot plnou marihuany
Primátor Juraj Thoma ocenil
strážníky Miroslava Loška a Tomáše Jůzu za bedlivost, kterou prokázali při hlídkové službě. Z podezřelých mužů,
které zahlédli hodinu po půlnoci
25. srpna v Alešově ulici, se vyklubali cizí státní příslušníci bez dokladů,
kteří si navíc v batohu nesli krabici od
bot plnou marihuany.
Při průjezdu Novohradskou ulicí si
strážníci všimli dvou mladých mužů v mikinách, baseballových čepicích a s batohy, kráčejících k Alešově ulici. S ohle-

dem na noční dobu a vizáž mladíků pojali podezření, že se jedná
o sprejery a rozhodli se je sledovat. Jeden z mužů
následně odhodil
svůj batoh – po dostižení strážníky
se ovšem vymlouval, že žádný batoh nemá a neměl.
Strážníci ho ale našli a zabavili.
Po prohledání batohu našli strážníci
uvnitř kromě oblečení, mapy ČR a mincí
euro také krabici od bot plnou marihuany.
Vzhledem k nálezu a vzhledem k tomu,
že muži neměli žádný doklad totožnosti,
předali strážníci věc přivolané Policii ČR.

Ulicemi města
NÁDRAŽNÍ
Nádražní třída se začala rýsovat
v letech 1867 až 1868, kdy se postavilo
staré nádraží a k němu koleje od Plzně.
Koleje a nástupiště starého nádraží byly
tenkrát v úrovni okolního terénu. Současně byl postaven přes kolejiště 380 m
dlouhý most přibližně z prostoru dnešního Mercury centra do Pětidomí k nové plynárně. V roce 1875 dostala málo
zastavěná ulice název Nákladní. Nádražní ulicí byla tehdy dnešní Průmyslová
kolem tabáčky, kterou se chodilo z města na vlak. Termín Nákladní byl zdůvodněn tím, že ulice začíná u nákladního
nádraží. Jméno Nákladní třída vydrželo
až do roku 1921, kdy byla přejmenována

V roce 1946 byla Denisova třída
přejmenována na Třídu presidenta
Roosevelta. Název platil až k viaduktu,
dále k Pekárenské zůstala Denisova. Po
roce 1948 začaly názvy ulic jako Rooseveltova, ulice UNRRA, Londýnská, Wilsonovo náměstí apod. někomu vadit. Pro
politické orgány města byla těžko stravitelná např. adresa: Hotel Imperial, hotel B, pod národní správou, Třída presidenta Roosevelta. Ale název Rooseveltova odolával až do roku 1955, kdy se
Rooseveltova a Denisova přejmenovaly
na Nádražní třídu.
Vznikla menší nedorozumění, protože stávající Nádražní přejmenována ne-

jemi. V Nádražní měly trolejbusy stanici před nádražím a v počátcích provozu
dále zastávky U Karla IV., U Lucerny
a Pekárenská (tudy jezdila linka G, později linka č. 4 zvaná „okruh“). V období 1. republiky vyjížděly od nádraží některé soukromé autobusové linky.
V roce 1905 byl rozebrán most do
Pětidomí, který měl dlouhé nájezdy.
V Nádražní tak vznikl volný prostor,
kde byl v roce 1922 postaven areál
Y.M.C.A. Budovy byly částečně dřevěné a nešťastnou náhodou hned následující rok YMCA vyhořela. Léta tam byla
potom prašná plocha, konaly se na ní
cirkusy a lunaparky, měl se tam posta-

na Denisovu. V té době to již byla živá
velkoměstská třída s řadou hotelů,
tramvajemi a novým nádražím.
Komunikační změnu přinesla v roce
1908 stavba nového nádraží. Nádražní
(Průmyslová) přestala být hlavní tepnou.
K novému nádraží se chodilo již Lannovkou a Žižkovou ulicí. Na konci roku
1908 vyjela k novému nádraží cvičně
tramvaj a od roku 1909 pak jezdila pravidelně. Hotely u starého nádraží U císaře rakouského a U města Budějovic se
ocitly mimo. Před novým nádražím a dále směrem k viaduktu se postavily nové
hotely. Lannovka získala výsadní postavení, další hotely a výstavní blok novorenesančních a secesních domů.

byla. Ve městě byly tak dvě Nádražní.
Obyvatelé a pošťáci to vyřešili sami tak,
že pro Nádražní okolo tabáčky, koňského řezníka a štítkárny používali název
Stará Nádražní. Až v roce 1972 byla Stará Nádražní přejmenována na Průmyslovou.
Mezitím byly roku 1950 zrušeny ve
městě tramvaje. Poslední s cestujícími
jela dne 28. 2. 1950 na Pražské předměstí. Podle pamětníků jezdily manipulační tramvaje ještě krátce poté. Kdy jela
absolutně poslední tramvaj není zjištěno. V předstihu od roku 1948 byly
v Nádražní zavedeny trolejbusy (tzv.
druhé trolejbusy). První byly trolejbusy
Vetra, které se ještě potkávaly s tramva-

vit veletržní palác, až zde vzniklo kolem
roku 1950 staré autobusové nádraží. To
má samostatnou historii přes nové
autobusové nádraží k nádraží na střeše.
Výrazný zásah do Nádražní ulice
přineslo vybudování vnitřního dopravního okruhu a podchodů před nádražím
v letech 1987 až 1990. Nádražní třída
byla propojena s Mánesovou ulicí a stala se součástí autostrády. Fyzicky byla
hlavní nádražní budova oddělena od druhé strany Nádražní. Musí se do podchodů nebo dlouze obcházet. Podchody
byly otevřeny dne 1. 11. 1990. Poněkud
zklamaly, poněvadž se očekávaly podobné podchody jako v Praze na Václaváku a pohyblivé schody.

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

Dnešní otázka zní: Vyjmenujte názvy alespoň pěti hotelů, které se nacházely v 19. a 20. století na Nádražní třídě.
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tunelů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z červencového vydání je:
Dům Besedy byl postaven v roce 1870.
Výhercem je: Ing. Růžena Kašáková, Plešivec, 381 03 Český Krumlov
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.

Začala poslední et apa r ekonstrukce Lannovy tř ídy
V průběhu srpna byla ukončena II. etapa
rekonstrukce Lannovy třídy a souběžně s tím byly
zahájeny práce na třetí a poslední etapě mezi ulicemi Štítného–Nádražní. Rekonstrukce skončí do
června příštího roku a Lannova třída, nejrušnější
pěší zóna vedoucí k oběma nádražím, tak bude mít
v celé své délce důstojný a moderní vzhled. Na
konci ulice u vlakového nádraží budou umístěny
dekorativní prvky v podobném stylu, jako je provedena fontána na začátku zóny u ulice Na Sadech.
Budoucí vzhled rekonstruované poslední části třídy
si můžete prohlédnout na vizualizacích po stranách
textu.
Rekonstrukce Lannovy třídy je hloubková, kromě povrchů, veřejného osvětlení, mobiliáře a zeleně se mění i rozvody vody, kanalizace, elektřiny
a kabelových systémů. „Náklady na III. etapu rekonstrukce činí 102 milionů korun vč. DPH. Město
je však z části pokryje dotací ve výši 30 milionů korun, kterou se mu podařilo získat v rámci Tématického Integrovaného plánu rozvoje města z Regionálního operačního programu Jihozápad,“ přiblížil
náměstek primátora pro investice František Jelen.
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Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
Severní 8/2264
37010 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

Do Samsonovy kašny se opět po roce ponořili potápěči

Zdarma zpřístupněné památky
10.00 – 17.00 hodin
První školní den 1. září 2009
se v MHD svezete ZDARMA.
Po velmi dobrých zkušenostech z minulých let připravil i letos
českobudějovický dopravní podnik společně s magistrátem města
na 1. září 2009 jízdné ZDARMA. Cílem jednodenní akce je
usnadnit zejména školákům, studentům a jejich rodičům administrativní a organizační záležitosti spojené s přejezdy v první den
školního roku a ulehčit tak dopravní situaci ve městě, která bývá
právě v tomto čase kritická.
Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že první školní den nemají zdaleka všichni žáci a studenti vyřízené veškeré potřebné věci a doklady. „V den, kdy většina školáků a studentů nemá k dispozici
doklady potřebné pro vydání časové jízdenky, chceme všem cestování městskou hromadnou dopravou maximálně zjednodušit. Věříme, že tím přispějeme k bezproblémovému a zejména bezpečnému
průběhu prvního školního dne,“ říká k chystané akci Ivana Štěpková, vedoucí obchodu a marketingu dopravního podniku.

R o z j e d‘t e t o s n á m i . . .

DPmČB, a. s.

Bývalý dominikánský klášter (Piaristické
nám.), Biskupská zahrada (Zátkovo nábřeží),
Teologická fakulta (Kněžská 8), Bývalý solní
úřad (Česká 66), Dům u Beránka (Krajinská 35), Galerie Na Dvorku (Hroznová 8),
Rabenštejnská věž (Hradební), věž Železná
panna (Zátkovo nábřeží), Husův sbor (Palackého nám. 1), Komorní galerie u Schelů (Panská 7), Kostel Růžencové Panny Marie (Žižkova 4), Kostel sv. Prokopa a sv. J. Křtitele
(Staroměstská), Wortnerův dům (U Černé věže 22), Polygonální bašta, galerie Pod Kamennou žábou (Piaristické nám.), radnice (nám.
Přemysla Otakara II. 1, 2), Čermákův dům
(nám. Přemysla Otakara II. 15), Jihočeské muzeum (Dukelská 1), Muzeum koněspřežky
(Mánesova 10), nově Měšťanský dům (Kanovnická 2)

Kulturní program
Radnice – prohlídky s průvodcem v 9.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 h.
Sraz zájemců v uvedených časech v Turistickém informačním centru na radnici.
Vzhledem k velkému zájmu o prohlídky radnice a omezeným možnostem (maximální
počet účastníků při jedné prohlídce 25
osob) si mohou zájemci o prohlídku radnice od středy 9. 9. 2009 na Turistickém informačním centru (vchod č. 2 historické radnice) vyzvednout časovou vstupenku na prohlídku. Bližší informace na tel.: 386 801 413.
Radniční výstavní síň – 5. až 24. září 2009
výstava – 20 let památkové péče na jihu
Čech (1989–2009)
Galerie Na Dvorku, Hroznová 8 (pod Vídeňskou kavárnou) – předvádění lidových řemesel členy ARSKLUBU České Budějovice
10.00 – 16.00 h.

Město vykupuje garáže
kvůli zanádražní komunikaci
Kvůli blížící se výstavbě IV. železničního koridoru město uspíšilo přípravu
stavby zanádražní komunikace od Rudolfovské směrem k Pekárenské ulici. Za kolejemi tak vznikne potřebná objízdná trasa. Město proto v současnosti jedná prostřednictvím svého majetkového odboru
s majiteli garáží umístěných na trase
stavby, které bude nutné zbourat.
Město má zájem na hladkém průběhu
příprav. „Proto vlastníkům dáváme oprav-

du korektní nabídku. Někdo garáž prodá
za odhadní cenu, protože bydlí na druhém
konci města, další preferuje výměnu za
jiný typ nemovitosti či garáž v jiné lokalitě,“ přiblížil průběh jednání náměstek
primátora František Jelen.
V případě, že se město nedohodne
s majiteli, může přistoupit k vyvlastnění,
neboť zanádražní komunikace je definována jako stavba ve veřejném zájmu.
Stavba by měla být zahájena přístí rok.

Přijmi a vydej
Státní zdravotní ústav zahájil 15.
srpna propagační a motivační kampaň
proti obezitě s názvem Přijmi a vydej.
Cílem kampaně je zvýšení motivace lidí ke zlepšení návyků v oblasti
stravování a pohybové aktivity tak.
Podstatnou částí kampaně je soutěž, v níž účastníci po dobu několika
dnů budou sledovat vlastní příjem
a výdej energie. Poté zvolí jeden den,
podle návodu energii vypočtou a výsledek zašlou jako součást přihlášky,
která je k dispozici na webových
stránkách ústavu www.szu.cz. Po zaslání výsledků budou zařazeni do slosování o horská kola, sportovní
a turistické vybavení. Kampaň trvá do
15. listopadu.

O2 prodražuje
placení mobilem
Upozorňujeme zákazníky, kteří nakupují v rámci projektu Město v mobilu datové jízdenky a platí parkovné v aplikaci
DZone, nový způsob účtování datových
přenosů u společnosti O2.
Místo původní platby za přenesená data (která jsou v případě DZone aplikace zanedbatelná), je nově účtováno za čas nezávisle na objemu dat. Za každých 10 minut si společnost O2 účtuje 20 Kč (to znamená za každé připojení k síti, za každou
provedenou transakci atd.). Takto nově nastavený systém plateb Vás může nemile
překvapit při objednání datové jízdenky či
platby za parkování (netýká se služby SMS
jízdenka) nepoužíváte-li datový tarif.
Pokud nepoužíváte datové tarify (O2 Internet, O2 Mobilní Internet, O2 Internet
v mobilu a jejich varianty), pak se Vám vyplatí přejít na nastavení datových přenosů
pro DZone aplikaci na připojení přes WAP.
Toto připojení je sice obecně dražší, ale
vyjde Vás levněji, než časové účtování. Pokud používáte datové tarify, nic se pro Vás
nemění, služba zůstává stejně cenově
atraktivní.
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DOTACE NA OBNOVU DOMŮ NA MÁJI
Jedinečná příležitost zlepšit bydlení
Město 24. srpna vyhlásilo 1. výzvu na
předkládání žádostí o poskytnutí podpory
na regeneraci bytových domů na sídlišti
Máj (pouze v té části, která je řešena
prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Sídliště Máj). Dotace pocházejí
z Integrovaného operačního programu
(IOP), oblast intervence 5.2 Zlepšení
prostředí v problémových sídlištích. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů
(viz rámeček Kdo může žádat). Město
bude z jejich žádostí vybírat vhodné projekty, které nejvíce naplňují cíle Integrovaného plánu rozvoje města.
Maximální výše obdržené dotace není
omezena, ale může pokrýt nejvýše 56 %
nákladů. Výše dotace závisí na kategorii
žadatele (velký podnik 36 %, střední
podnik 46 %, malý podnik 56 %; kategorizace je uvedena v příručce pro žadatele).
Vlastník domu musí zajistit financování
celé investiční akce, dotace bude vyplacena až zpětně.
Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude
ukončen 30. října 2009. Město bude vyhlašovat ještě jednu výzvu, příležitost
získat dotace na modernizaci panelových
domů tak ještě nekončí. Projekty realizované po 1. lednu 2011 však mohou dostat nejvýše 50 % podporu.
„Podpora je zaměřená na regeneraci
společných prostor bytových domů a musí mít charakter technického zhodnocení
majetku, rekonstrukce či modernizace,
podporu nelze využít na provádění oprav
či údržby,“ upozornila Dagmar Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a cestovního ruchu magistrátu města. Právě tento
odbor má na starosti administraci IPRM.
Dotaci lze použít konkrétně na:
zateplení obvodového pláště domu
(zateplení fasády, výměna oken, vnějších
dveří, střechy atd.),
pořízení, modernizace a rekonstrukce
technického vybavení bytového domu
(otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody,
vzduchotechniky, výtahu atd.),
odstranění statických poruch domů
(např. opravy nosných zdí a základových
zdí, stropních konstrukcí atd.),
rekonstrukce, modernizace, popř.
technické zhodnocení společných prostor
(schodiště, chodby),
sanace základů a hydroizolace spodní
stavby,
rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.).
Další způsobilé výdaje, které lze pokrýt dotací:
výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru vyplývající

z Pravidel pro provádění informačních
a propagačních opatření (viz příloha č. 3
Příručky pro žadatele a příjemce),
daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
daň z přidané hodnoty u plátců DPH,
pokud neuplatňují nárok na odpočet daně
na vstupu.
Každý způsobilý výdaj doložený průkaznými účetními či daňovými doklady
lze uplatnit pouze jedenkrát, tzn. že výdaj,
na který se vztahuje přiznaná podpora,
se neuplatní v jiném dotačním programu
financovaném z veřejných zdrojů ani
v jiné oblasti intervence IOP. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Další informace naleznete na této
stránce, plné znění výzvy pak na webových stránkách města www.c-budejovice.cz v modré sekci Rozvoj města, Plánování, pod záložkou Nástěnka IPRM/
IPRM Sídliště Máj.
Doporučujeme všem žadatelům prostudovat si Příručku pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2, kterou
naleznete na webových stránkách
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2,
pod odkazem Příručka pro žadatele a příjemce 5.2.

Termíny

24. 8. 2009
Zahájení příjmu žádostí:
30. 10. 2009 do 12 hodin
Ukončení příjmu žádostí:
Předběžný termín zveřejnění schválených žádostí městem: 2. 12. 2009
nejdříve dnem uvedeným
Zahájení realizace projektů:
na Potvrzení o způsobilosti
projektu
30. 6. 2015
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu:

Důležité kontakty a odkazy
Statutární město České Budějovice
Manažer IPRM:
Mgr. Petr Pelech – tel.: 386 802 005, pelechp@c-budejovice.cz
Odbor rozvoje a cestovního ruchu:
Dana Dolanská – tel.: 386 803 207, dolanskad@c-budejovice.cz
Jan Syrovátka – tel.: 386 803 214, syrovatkaj@c-budejovice.cz
Kompletní informace o IPRM Sídliště Máj včetně pokynů pro žadatele o dotaci na
regeneraci bytových domů naleznete na webových stránkách www.c-budejovice.cz
v modré sekci Rozvoj města, Plánování/Nástěnka IPRM/IPRM Sídliště Máj:
http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/nastenka-iprm/iprm-maj/Stranky/
seznam-stranek-IPRM.aspx

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR):
Regionální kancelář CRR Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek; www.crr.cz
Ing. Naděžda Burešová – tel.: 382 224 414, buresova@crr.cz
Ing. Pavla Bártíková – tel.: 382 224 416, bartikova@crr.cz
Ing. Martina Němcová – tel.: 382 224 414, nemcova@crr.cz

Příručka pro žadatele
Při vyplňování žádosti je třeba postupovat přesně podle příručky, kterou naleznete na
webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 pod odkazem Příručka pro žadatele a příjemce 5.2.

Formulář žádosti
Žádost se vyplňuje v elektronickém formuláři na webové stránce www.eu-zadost.cz,
kde je nejprve nutné se registrovat.

info

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

Kdo může žádat
Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů: obce, bytová
družstva či další obchodní společnosti, vlastníci bytových jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek,
další fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům.
Bytový dům je pro účely Regenerace bytových domů definován takto:
– více než polovina jeho podlahové
plochy odpovídá požadavkům
na trvalé bydlení a je k tomuto
účelu určena,
– má nejméně čtyři samostatné byty,
– budova je zkolaudována jako
bytový dům nebo dům s byty.
O dotace na regeneraci bytových
domů mohou žádat pouze vlastníci domů v územím řešeném v rámci IPRM
Sídliště Máj. Konkrétně se tedy dotační
program týká těchto ulic (v celé délce):
– V. Volfa
– M. Chlajna
– K. Chocholy
– K. Štěcha
– Dr. Bureše
– N. Frýda
– část ulice Ant. Barcala (konkrétně
čísla 1272/16, 1273/18, 1274/20,
1275/22, 1276/24, 1277/26, 1446/26a)

Způsob předložení žádosti o dotaci
Žadatel je povinen postupovat podle
Příručky zveřejněné na stránkách http://
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 pod
odkazem Příručka pro žadatele a příjemce
5.2. Žádost se nejprve předkládá městu,
které vybere vyhovující projekty, a poté
Centru pro regionální rozvoj, které vydá
Potvrzení o způsobilosti projektu (před vydáním tohoto potvrzení nesmí být zahájeny
stavební práce nebo ukončeno výběrové
řízení na dodavatele). Následně Řídicí
orgán Integrovaného operačního programu, z něhož jsou dotace čerpány, vydá
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednotlivé
kroky viz níže.
POZOR! Žádost o dotaci se vyplňuje
elektronicky v aplikaci BENEFIT7 na webové stránce www.eu-zadost.cz, kde je
nejprve nutné se registrovat. Každé žádosti
aplikace BENEFIT7 přidělí unikátní kód,
který se opisuje do potvrzení o výběru
projektu městem. Se shodným unikátním
kódem bude žádost odevzdána na Centrum
pro regionální rozvoj, které provede hodnocení žádosti ve druhém kole.
Žádost lze vyplňovat průběžně, není

nutné to udělat najednou. Po vyplnění žádosti a zaškrtnutí příloh se formulář vytiskne a podepsaný statutárním zástupcem
vlastníka se spolu s příslušnými přílohami předloží městu. Žádost se předkládá
v 1 originále a 1 prosté kopii.
Žádost musí obsahovat všechny relevantní, povinné přílohy. Seznam povinných příloh je uveden v aplikaci BENEFIT7, také v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2.
Na obal žádosti uveďte: IPRM Sídliště
Máj – 1. výzva, úplný název žadatele, adresa žadatele.
Žádost je nutné společně s přílohami
vložit do pevného obalu a předložit v řádně zalepené obálce, která musí být oznaNeotvírat“.
čena výrazným nápisem „N
1. PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI MĚSTU
Tištěnou žádost bude od 24. 8. 2009 do
30. 10. 2009 do 12.00 hodin přijímat podatelna Magistrátu města České Budějovice
(vchod č. 3, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,
2, 370 92 České Budějovice). Úřední hodiny: Po, St: 7.30 – 17 hod; Út, Čt: 7 – 15 hod;

Pá: 7 – 14.30 hod; poslední den příjmu
žádostí 30. 10. 2009 pouze 7 – 12 hod).
Výběr projektů městem a zveřejnění
výsledků bude trvat 22 pracovní dny. Po
schválení žádosti bude vystaveno Potvrzení o výběru projektu, že předkládaný projekt je součástí schváleného
IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Originál žádosti včetně příloh se
žadateli vrátí. Při předání Potvrzení
o výběru projektu je žadatel povinen
přijmout podpisem ustanovení obsažená
v Dohodě o plnění povinnosti předávání
informací.
2. PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI NA CRR
Žadatel předloží městem schválenou
žádost včetně Potvrzení o výběru projektu
na pobočku Centra pro regionální rozvoj
(CRR) pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108,
397 01 Písek, kde proběhne kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Úspěšným projektům CRR vydá Potvrzení
o způsobilosti projektu a Řídicí orgán Integrovaného operačního programu vydá
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Seznam povinných příloh žádosti
1. Seznam příloh – vyplňuje se v aplikaci BENEFIT7. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout. Kolonku „Počet stránek“ nevyplňovat.
2. Doklad o partnerství – tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o partnerství je smlouva
nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu.
3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu – výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální
snímek zobrazující dotčené parcely.
4. Prokázání právní subjektivity žadatele – v případě obce a fyzických nepodnikajících osob vlastnících bytový dům není nutné
dokládat. Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu (stanovy, zakládací listiny a smlouvy, doklady
o registraci, výpisy z obchodního nebo živnostenského rejstříku apod.)
5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona vyžadováno.
6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací.
7. Platný doklad o povolení stavby. Pro potřeby města postačí přiložit jiný doklad, ze kterého bude zřejmé, že je věc řešena
stavebním úřadem (např. kopii podání žádosti potvrzenou podatelnou stavebního úřadu). Pro potřeby žádosti předkládané na
CRR je následně nutno doložit: pravomocné stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu, souhlas stavebního úřadu s ohlášením
stavebního záměru nebo čestné prohlášení, že úřad nevydal rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního záměru.
8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy. Doklad je povinnou přílohou v případě zateplení obvodového pláště, výměny
výplní otvorů (okna, vnější dveře) a zateplení střechy/podlahy.
9. Potvrzení o výběru projektu (vystaví město, jedná se o povinnou přílohu k žádosti o dotaci, kterou předkládá žadatel na CRR).
10. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik a navazující formuláře dle typu podniku
(relevantní jen pro malé či střední podniky, které mají nárok na 20%, resp. 10%, bonifikaci; vzor formulářů viz Příručka).
11. Čestné prohlášení žadatele o tom, že má zajištěny finanční prostředky pro předfinancování projektu (úvěr, apod.).
Přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto seznamu seřazeny. Přílohy,
které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny.
Přílohy se předkládají ve dvojím vyhotovení: 1x v originále nebo úředně ověřené kopii, 1x v prosté kopii.
Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel v žádosti BENEFIT7 za nedoložené a nebude je předkládat.
Přílohy, kde je nutný podpis žadatele, musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba k tomu zmocněná.
Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.
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NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Fotografická soutěž Královské město na vodě

Kategorie MĚSTO NA SOUTOKU – reportáž: 1. místo Michal Siroň z Českých Budějovic.
Amatérskou fotografickou soutěž Královské město na vodě pořádalo v průběhu června a července Statutární město
České Budějovice ve spolupráci s vodohospodářskou společností 1. JVS a Ateliérem U Beránka. Výsledky byly vyhlášeny
17. srpna. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – reportážně zaměřené Město na soutoku a umělecké Památky a voda. Soutěže
se zúčastnilo 40 fotografů s 216 fotografiemi.
Vítězové obou kategorií získali poukazy na fotografické vybavení v hodnotě 20 000 Kč, které do soutěže věnovala 1. JVS,
druhá místa byla oceněna poukazem na fotografický kurz v Ateliéru U Beránka v hodnotě 6000 Kč a fotografové na třetích
místech dostali hmotné ceny v souhrnné hodnotě 1000 Kč (mj. Encyklopedii Českých Budějovic). Všech šest úspěšných
fotografů obdrželo také pamětní minci města. Výstavu všech zajímavých fotografií (nejenom vítězných) si můžete prohlédnout v Galerii U Beránka (Krajinská 35) do 13. září.
Soutěž navazovala na loňský úspěšný ročník s tématem Budějovické kašny a fontány.

Kategorie PAMÁTKY A VODA – výtvarná fotografie: 1. místo Jiří Frantál, Zliv

Kategorie MĚSTO NA SOUTOKU – reportáž: 2. místo Ivo Michner, České Budějovice
Kategorie PAMÁTKY A VODA – výtvarná fotografie: 2. místo Milan Štrup, Týnec

Kategorie MĚSTO NA SOUTOKU – reportáž: 3. místo Petr Šenkýř, Český Krumlov

info

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

Kategorie PAMÁTKY A VODA – výtvarná fotografie: 3. místo Pavla Kačalová, České Budějovice
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