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 Točna má nájem do roku 2015
 Město získalo čtvrt miliardy
 Výměna řidičských průkazů
 Rekonstrukce Nerudovy ulice

Město vylepší křižovatky a přechody
Čtyřem frekventovaným místům, kde se kříží cesty aut a chodců, dodá město bezpečnější podobu. S žádostí o spoluﬁnancování
projektové dokumentace na bezpečnostní a bezbariérovou úpravu
vybraných přechodů se proto nyní
obrátilo ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Z projektové
dokumentace vzejdou konkrétní
návrhy, jak jednotlivé křižovatky
a přechody vylepšit.
Nutnou úpravu míst, jež jsou
podrobněji popsána níže, potvrdil i Integrovaný plán organizace
dopravy, který si město nechalo
zpracovat a který se zaobírá všemi
druhy dopravy včetně potřebných
opatření v několika časových horizontech. Jedná se o první doporučená opatření prováděná podle
tohoto plánu.
„Chodci jsou nedílnou součástí
dopravního systému města a zlepšení jejich bezpečnosti patří k našim prioritám. Podaří-li se vytvořit
optimální podmínky pro pěší na
přechodech, odrazí se to pozitivně i na celkové dopravní situaci.
V této chvíli usilujeme o konkrétní
řešení, jejichž realizace si nevyžádá
vysoké investiční náklady. Pokud
město obdrží požadovanou dotaci
od Státního fondu dopravní infrastruktury, je reálné, že projektová
dokumentace na úpravy křižovatek
bude hotová do konce tohoto roku

a poté se bude moci přistoupit k realizaci konkrétních opatření, která
fond rovněž dotačně podporuje,“
potvrzuje náměstkyně primátora
Ivana Popelová.
K úpravám byla přednostně
vybrána křižovatka ulic Nádražní
a Žižkova u Mercury Centra. Cí-

přechodů. Počítá se rovněž s prověřením možnosti pro lepší využitelnost zdejších podchodů.
Další v pořadí je křižovatka Lidická-Dukelská, včetně navazující
části směrem k Senovážnému náměstí před DK Metropol.
(pokračování na straně 3)

Městský Domov pro seniory Máj pořádal 3. března Den otevřených dveří spojený s výstavkou prací klientů, které vznikají
v rámci široké nabídky aktivit, jež v domově slouží nejen k smysluplnému trávení volného času klientů, ale i k udržení jejich
duševní i fyzické svěžesti. Na snímku Libuši Čejkové s prací pomáhá student Petr Kropáček.
Foto Petr Zikmund

Rekonstrukce ulice 28. října
Na rekonstrukce veřejných prostranství na Pražském předměstí
navázala stavba v ulici 28. října,
zahájená v březnu, která potrvá až
do poloviny září. Hloubková rekonstrukce zahrnuje i výměnu kanalizace a vodovodního řadu včetně
přípojek, ulice proto dostane kompletně nový povrch.
„Obnovena bude komunikace
i chodníky, instalováno bude nové
veřejné osvětlení,“ přiblížil náměstek primátora František Jelen.
Stavba začala na křižovatce s ulicí
Fráni Šrámka a bude postupovat
směrem k Mariánskému náměstí.
kde ulice 28. října ústí do ulice Na
Sadech.
Stavební práce v jednotlivých
úsecích vždy uzavřou ulici po obou
stranách a nebude umožněn vjezd
motorovým vozidlům, s výjimkou
vozidel hasičů a záchranné služby.
Svoz komunálního odpadu ve stá-

lem je zlepšit podmínky pro pohyb
chodců v celém přednádražním
prostoru a zvýšit tak jejich bezpečnost. K tomu by měla posloužit
celková reorganizace přednádražního prostoru, kde se předpokládá
vhodnější umístění zastávek MHD
a na ně navazujících úrovňových

vajících svozových dnech bude zajišťovat zhotovitel stavby ve spolupráci s ﬁrmou .A.S.A. Průchodnost
obyvatel bude zajištěna.
Rekonstrukce je součástí Tematického Integrovaného plánu
rozvoje města a jako taková je
podpořena dotací z Regionálního
operačního programu Jihozápad.
„Finanční náklady na obnovu jsou
celkově 32 miliony korun, z toho
dotace ze strukturálních fondů EU
představuje částku 17,8 milionu korun,“ dodal náměstek Jelen.
Harmonogram jednotlivých etap
1.3. - 23.5. Fráni Šrámka-Skuherského
24.5. - 27.6. Skuherského-B. Smetany
28.6. - 25.7. B. Smetany-Policie ČR
26.7. - 12.9. Policie ČR-Na Sadech
(data jsou orientační, konkrétní dny budou
záviset na postupu prací)

České Budějovice navštívila 3. března Její Excelence Sian MacLeod, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severní Irska, která do funkce nastoupila
v minulém roce. Přivítal ji primátor Juraj Thoma. Kromě radnice navštívila například také Jihočeskou univerzitu.
Foto Petr Zikmund

Zkušební sčítání lidu
Na začátku dubna proběhne
v Českých Budějovicích zkušební
sčítání Českého statistického úřadu
(ČSÚ), jako příprava na velké sčítání
lidu, domů a bytů, které se koná příští
rok (opakuje se každých 10 let). Zkušební sčítání se konkrétně dotkne
vybraných domů v ulicích Generála Svobody, Komenského, Lidické
třídy, Matice školské, Pivovarské,
Tylovy a U Malše.
Zkušební sčítání začne 6. dubna 2010. Od tohoto dne, až do 16.
dubna 2010, budou sčítací komisaři
jmenovaní ČSÚ, ve většině případů
poštovní doručovatelé, osobně doručovat sčítací formuláře. Domácnosti, které budou součástí zkušebního sčítání, budou s dostatečným
předstihem informovány.
Sčítací komisaři se budou prokazovat služebním průkazem a k vy-

plnění formulářů předají dotázaným
veškeré potřebné informace a zodpoví případné otázky. Sčítací formuláře je možné vyplnit také elektronicky (s nezbytnými informacemi
je naleznete na internetové stránce
www.scitani.cz).
Vyplněné formuláře je možné
odevzdat počínaje 17. dubnem 2010
několika způsoby: navrácením sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě, bezplatným odesláním poštou
v obálce s předtištěnou adresou,
předáním na poště uvedené v letáčku nebo v elektronické podobě.
„Zkušební sčítání si klade za cíl
ověřit nové postupy, mezi které patří například možnost vyplnit sčítací
formuláře elektronicky, a také odhalit
případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů,“ vysvětlil Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ.

Máme řešení
pro dopravu
Rozvoj města je do velké
míry odvislý od
kvality, bezpečnosti a rychlosti dopravní
dostupnosti
a prostupnosti
města. Doprava
je dlouhodobě
největším problémem města. Na
této skutečnosti se shoduje jak
jeho vedení a odborná veřejnost,
tak samotní občané. Řešení dopravy jako prioritu města jasně
popisuje Strategický plán města.
Na jeho základě byl proto
vytvořen Integrovaný plán organizace dopravy – IPOD, který
je zaměřený na dopravu na pozemních komunikacích a má za
úkol nabídnout zlepšení vnitřní
dopravní prostupnosti města,
stejně jako zohlednit potřebu
zlepšení vnějšího dopravního
napojení na nadřazenou silniční,
spolu se zcela nezbytnými kroky
pro preferenci veřejných a ekologicky šetrných forem dopravy
před individuální automobilovou
dopravou.
Integrovaný plán organizace dopravy odpovídá na řadu
otázek, které byly kladeny při
snaze řešit jednotlivosti, zejména s ohledem na další aspekty
dopravy ve městě. Současně
potvrzuje správnost již realizovaných kroků z hlediska projektové
přípravy důležitých dopravních
staveb.
Dopravním modelem města
získává město do rukou nezávislý nástroj na posuzování různých
dopravně inženýrských opatření.
Kromě již zmíněné investiční přípravy využíváme také tento materiál k projektování důležitých
problémových dopravních bodů
města, ať už je to přednádražní
prostor, křižovatka na Dlouhé
louce či Senovážné náměstí.
I když ve své celistvosti se
jedná o materiál strategický
a ryze odborný a možná někdy
pro širokou veřejnost nezáživný
a nepochopitelný, věříme, že realizací v něm doporučených kroků rychle zlepšíme některé problematické záležitosti dopravy ve
městě a postupnou realizací velkých investičních akcí uchráníme
město před možným dopravním
kolapsem, který mu do budoucna hrozí v souvislosti s rozvojem
automobilismu.
Ivana Popelová,
náměstkyně primátora

Město se připravuje na stavbu koridoru
Výstavba IV. železničního koridoru začne na území města pravděpodobně již o letních prázdninách.
Znamenat bude především dopravní omezení, zejména v souvislosti s uzavírkami viaduktů. Město se
proto na stavbu, jejímž investorem
je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v dostatečném
předstihu připravuje.
V první fázi se výstavba koridoru
dotkne menších viaduktů na Pekárenské a Skuherského ulici. Dopravu z Husovy kolonie a průmyslové
zóny kolem ČSAD Jihotrans bude
proto nutné vyvést jinudy – ulicemi
Trocnovská a U Sirkárny. „Jedná se
o tři a půl tisíce nákladních a šest
a půl tisíce osobních aut z této oblasti denně. Obě ulice je proto třeba
upravit, což mimo jiné znamená vypustit rybník Bor a zpevnit jeho hráz

pro dopravu. Trocnovská ulice bude
celá uzavřena, aby do konce června
mohla být hotová,“ uvedl náměstek
primátora František Jelen. Město
na rekonstrukci žádá dotaci z Regionálního operačního programu
Jihozápad, kterou by mělo obdržet
v květnu.
Součástí dopravních opatření je
modernizace křižovatky ulic Rudolfovská a U Sirkárny, která bude do
konce dubna vybavena novou světelnou signalizací. Stejně tak přibudou semafory i na křižovatku U Sirkárny-Okružní.
Dvou nejdůležitějších viaduktů,
na Pražské a Rudolfovské ulici, se
stavba koridoru a s ní spojené uzavírky obou podjezdů na frekventovaných silnících, dotkne až v příštím
roce. V té době už ovšem budou hotové viadukty Pekárenská a Skuher-

ského, už letos bude také zprovozněno tzv. propojení okruhů s novým
podjezdem pod železniční tratí do
Nádražní ulice. Město navíc již zahájilo výstavbu té části zanádražní
komunikace, která propojí viadukty
na Pekárenské a Rudolfovské. Tím
vzniknou dostatečně kapacitní objížďkové trasy.
Konkrétní harmonogram výstavby železničního koridoru ještě není
stanoven, neboť Správa železniční dopravní cesty uzavře výběrové
řízení na zhotovitele stavby až na
konci dubna – a teprve zhotovitel
stanoví konkrétní termíny.
O dalším vývoji a především
o dopravních opatřeních a omezeních souvisejících s výstavbou IV.
železničního koridoru vás budeme
v následujících vydáních toho zpravodaje pravidelně informovat.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Otáčivé hlediště má
jistotu do roku 2015
Současné otáčivé hlediště zůstane v krumlovské zámecké zahradě
přinejmenším do roku 2015. Národní památkový ústav totiž až do
tohoto roku uzavřel nájemní smlouvu s Českými Budějovicemi, jakožto majitelem hlediště. Ministerstvo
kultury a jemu podřízený Národní
památkový ústav ČR tak vyslyšely
požadavek jihočeských politiků vyhlášený v tzv. Tříkrálové deklaraci,
kde kritizovali současnou praxi, kdy
se nájemní smlouva uzavírá vždy jen
na jeden rok.
„Pro všechny příznivce otáčivého
hlediště je to určitě dobrá zpráva,
pro Jihočeské divadlo pak navíc jistota, že může svůj program plánovat
v dlouhodobějším horizontu,“ poznamenal primátor Českých Budějovic
Juraj Thoma, který deklaraci letos

v lednu podepsal spolu se starostou
Českého Krumlova Lubošem Jedličkou a hejtmanem Jihočeského kraje
Jiřím Zimolou. Získaný čas výrazně
pomůže přípravě nového projektu
točny – nelze například žádat dotace
na projekt, když dosud nebylo jisté,
zda příští rok v zahradě točna vůbec
bude.
A zůstat by tam podle názoru jihočeských politiků, podpořeného
peticí 130 tisíc občanů a návštěvníků Jihočeského kraje, měla i po roce
2015. V Tříkrálové deklaraci to jasně
stojí, jiná varianta nepřipadá v úvahu.
„Trváme na stávajícím umístění otáčivého hlediště v zámeckém parku
a upřednostňujeme jeho rekonstrukci v podobě, která bude k parku více
přátelská,“ zopakoval dlouholeté
stanovisko města primátor Thoma.

Výměna řidičských průkazů
vydaných do roku 2000
Vyměňte si starý řidičský průkaz
co nejdříve a ušetřete si čas i starosti. Výměna je ze zákona povinná
do konce letošního roku a týká se
řidičských průkazů vydaných od 1.
1. 1994 do 31. 12. 2000. Čím dříve
si řidičský průkaz vyměníte, tím více
starostí a času ušetříte. Prozatím si
totiž řidičský průkaz vyměnila zhruba
třetina řidičů, jichž se povinná výměna týká – s postupujícím časem lze
proto očekávat čím dál větší fronty
na úřadu.
Řidičský průkaz si lze nechat vyměnit na matričním úřadu magistrátu
města v Jeronýmově ulici č. 1, v druhém nadzemním podlaží, u přepážek
6 až 9. Stačí k tomu málo: stávající
řidičský průkaz, občanský průkaz,
fotograﬁe o rozměrech 3,5x4,5 cm
a žádost o vydání řidičského průkazu, kterou můžete vyplnit přímo na
místě před vstupem na přepážku
(úřad je vybaven vyvolávacím zařízením s pořadovými lístky). Úřední

hodiny jsou zde každý den od 8.00,
v pondělí a ve středu do 18.00, v úterý a čtvrtek do 14.00 a v pátek do
11.30 hodin.
Na výměnu řidičského průkazu se
můžete dopředu objednat na konkrétní den i čas (a to celých 60 dní
dopředu), a tak vše vyřídit rychle,
bez zbytečného čekání ve frontě na
úřadě (objednaní jsou vyvolávacím
zařízením upřednostněni). Stačí využít služby Elektronická obsluha občana na webových stránkách města
www.c-budejovice.cz (odkaz vpravo na úvodní stránce nebo v oranžové sekci Magistrát).
Vyřízení žádosti může trvat až 20
dní (zákonem stanovená lhůta), proto
je opravdu nutné nenechávat výměnu průkazu na poslední dny v roce.
Veškeré informace o výměnách řidičských průkazů naleznete také na
stránkách provozovaných ministerstvem dopravy www.vymentesiridicak.cz.

Strážníci pomohou s parkováním
Městská policie přichází s novou
pomocí pro řidiče, kteří mají potíže
s parkováním – konkrétně těm, kteří
parkují na místech, kde se má používat papírový časový parkovací kotouč. Řada z nich ale značku nezná,
nebo si papírové parkovací hodiny
nezakoupila (sehnat se dají například
v papírnictví). Páchají tak často zbytečně dopravní přestupek.
Městská policie proto bude chybujícím řidičům, jež na těchto parkovacích plochách přistihne, papírové kotouče zdarma rozdávat, aby
příště mohli parkovat bez přestupku.
Parkovací místa, kde se vozidla od-

Tibetská vlajka opět zavlála na radnici

stavují s časovým kotoučem, se nacházejí například u Polikliniky Sever,
u hlavní pošty na Senovážném náměstí nebo u plaveckého stadionu
Vzhledem k velkému a příznivému ohlasu též nechala městská
policie dotisknout papírový letáček
o správném parkování v centru, který strážníci rozdávají chybujícím řidičům. V letáčku se dozvědí základní
pravidla parkování v centru, důležitá
upozornění i návody, jak řešit případné nejasnosti a další úskalí.
Cílem je, aby řidiči chybovali co
nejméně, nepůsobili dopravní potíže
a zároveň se vyvarovali pokut.

Foto Petr Zikmund

Primátor Juraj Thoma vyvěsil 10. března na českobudějovické radnici tibetskou vlajku – město se tak již
poosmé připojilo k celosvětové akci Vlajka pro Tibet, která je připomenutím tibetského povstání proti čínské
nadvládě, jež vypuklo 10. března 1959.
„Vyvěšení tibetské vlajky je na celém světě vnímáno jako symbol solidarity se zemí, kde jsou desítky let
porušována lidská práva a kde je tolerováno násilné potlačování svobody. V letošním roce si připomínáme již
51. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, které čínská armáda krutě a krvavě potlačila a po kterém zůstalo přes
80 000 mrtvých Tibeťanů. Čína sice dlouhodobě slibuje zlepšování situace v otázce lidských práv, ale není
schopna ani zahájit konstruktivní dialog s tibetskou exilovou vládou. Vyvěšení vlajky považuji za správnou věc,“
poznamenal primátor.
Po ranním vyvěšení vlajky následovalo ve městě několik dalších akcí s tibetskou tematikou. V Čajovém
ateliéru v Krajinské ulici se promítal ﬁlmový dokument Leaving Fear Behind (Nechat strach za sebou), za
který byl jeho autor Dhondup Wangchen odsouzen čínskými úřady k šesti letům vězení, v Kině Kotva zase
měli zájemci večer šanci zhlédnout další dokument Tibet zpívá, oceněný na mezinárodním ﬁlmovém festivalu
Sundance.
Studenti Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna ve spolupráci s Amnesty International Česká
republika pořádali happening, jehož účastníci mohli kromě malování mandal (tibetských obrazců ze sypkých
materiálů) podepsat takzvaný urgentní apel za propuštění výše zmíněného ﬁlmaře Dhondupa Wangchena.

Město získalo čtvrt miliardy na dotacích
Loňský rok byl úspěšný v obohacování městského investičního
rozpočtu – na dotacích, převážně z evropských fondů, se městu
podařilo získat přes čtvrt miliardy
korun.
„Město předložilo celkem 40
žádostí o dotaci na projekty o celkovém rozpočtu 541 milion korun,
přičemž požadované dotace činily
346 milionů korun. S 25 žádostmi
jsme uspěli a získali celkem 253
miliony korun,“ přiblížila náměstkyně primátora Ivana Popelová,
která má tuto oblast v kompetenci. Nepřijaté žádosti je ještě možné
předložit v dalších vyhlašovaných
výzvách.
Žádosti směřovaly především do
Regionálního operačního programu Jihozápad, Operačního programu Životní prostředí, Operačního

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního
programu a Fondu malých projektů
Operačního programu Evropská
územní spolupráce. Z národních
zdrojů město žádalo o dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, ministerstva pro místní rozvoj,
ministerstva vnitra, ministerstva
kultury, ministerstva průmyslu
a obchodu, Nadace ČEZ a také
z grantového systému Jihočeského kraje.
Největší objem ﬁnancí město
získalo z Regionálního operačního
programu Jihozápad a ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Největší dotace šly na právě probíhající rekonstrukci ulic na Pražském
předměstí (72 mil.), na modernizaci
letní plovárny (57 mil.), která bude
hotová již letos, nebo na převod

autobusové linky č. 1 na trolejbusovou (37,5 mil.) či na výstavbu
moderního sportoviště Freetime
park Stromovka (20 mil.).
Dotace se dále podařilo získat
například na cyklostezky, zlepšování bezpečnosti přechodů, úpravy veřejných prostranství, ale také
třeba na kulturu (Léto ve městě,
digitalizace kina Kotva) nebo na
zpracování projektové dokumentace (napojení levobřežní části města
na dálnici D3).
Akce ﬁnancované s pomocí evropských peněz musí město nejprve samo zainvestovat a dotace je
mu vyplacena až zpětně, po kontrole projektu. Město si proto v loňském roce otevřelo kontokorentní
úvěr, který na předﬁnancování akcí
podpořených evropskými dotacemi používá.
MĚSTO A VODA

Vltava teče přes zrekonstruovaný jez v Českém Vrbném
Na začátku března byla slavnostně
ukončena modernizace jezu v Českém
Vrbné, která zajistí efektivnější správu
řeky při povodňových situacích, a tudíž
posílí protipovodňovou ochranu Českých Budějovic, především panelových
sídlišť na severu města.
Kromě toho investor Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) ukončil i další stavbu,
která je součástí státem ﬁnancovaného
projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad
Vltavou“. Na modernizaci jezu v Českém
Vrbném navazuje zajištění plavebních
hloubek ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou, což znamenalo čtyřkilometrovou
prohrábku koryta řeky pod jezem směrem k Hluboké nad Vltavou, aby byla zajištěna potřebná plavební hloubka 1,6 m.
Splavnění Vltavy doprovázejí také
protipovodňová opatření na toku řeky
v Českých Budějovicích, realizovaná
státním podnikem Povodí Vltavy.
Náklady na realizaci staveb činily
téměř 167 milionů korun, nicméně 85%
z této částky, tedy necelé 142 miliony
korun, bylo uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Operačního programu Doprava. Zbylé
náklady byly ﬁnancovány ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
„Tento projekt se ne vždy v Českých
Budějovicích setkává s pochopením,
kritici si ale neuvědomují, jak velká je to
pro město příležitost. Peníze do projektu

vložené se městu budou postupně vracet
a dokonce začnou generovat nové peníze,
které bude možné vložit do tolik potřebných
oprav silnic či chodníků. Díky všem, kteří se
na realizaci tohoto projektu podíleli, ať už
ﬁnančně či prací. Myslím, že se České Budějovice mají na co těšit, i když si to někteří
občané zatím ještě neuvědomují,“ řekla při
slavnostním odhalení tabule, deklarující po-

díl Evropské unie na stavbě, náměstkyně
primátora Ivana Popelová.
Práce na obnovení splavnosti Vltavy
v části mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou směřují k tomu, aby od
začátku plavební sezóny 2011 byla řeka
v uvedeném úseku plně splavná nejen pro
vodáky, ale i pro výletní lodě do rozměrů
cca 44 x 5,4 m s ponorem do 1,3 m.

Českobudějovičtí mohou také v současné době sledovat, jak roste přímo ve
městě pod Dlouhým mostem přístaviště
Lannova loděnice, nedaleko jezu v Českém
Vrbném už se rýsuje trojúhelníkový obvod
ochranného přístavu České Vrbné a vedle
jezu i budoucí plavební komora.
Jez České Vrbné byl vybudován v 60.
letech 20. století jako součást úpravy ko-

ryta řeky Vltavy, která měla zlepšit protipovodňovou ochranu v té době nově
budovaných sídlišť v Českých Budějovicích. Zároveň se počítalo s tím, že bude
jez sloužit i pro potřeby plavby a umožní
tak lodní dopravu až do centra města.
K tomu bohužel nedošlo, postaven byl
pouze jez, nikoli plavební komora.
Jez byl vybudován unikátním způsobem. „Hradicí konstrukce, tzv. železobetonový sektor, byla svého druhu jediná
v tehdejším Československu. Byla to
zároveň poslední realizace tohoto typu,
protože se ukázalo, že je provozně tento
způsob hrazení jezu nevyhovující. Velmi
obtížně se s ní manipulovalo a bylo podstatě nemožné udržovat stabilní hladinu,“
vysvětlil Jan Bukovský z ŘVC.
Nicméně konstrukce sloužila až do
loňského roku, než byla nahrazena současnou moderní technologií. „Tu tvoří dvě
ocelové klapky široké 22 metry a s hradicí
výškou 3 metry. Tato konstrukce umožní
spolehlivě udržovat hladinu tak, aby lodě
bezpečně dojely až do centra Českých
Budějovic. Modernizace jezu České Vrbné také v neposlední řadě velmi výrazně
zlepšila ochranu Českých Budějovic před
povodněmi. Manipulace s tímto jezem je
díky nové hradící konstrukci podstatně
snazší, a to i v době, kdy táhnou ledy.
V současnosti je celý jez ovládán plně
automaticky, regulace hladiny počítačem
zajišťuje její setrvalý stabilní stav nutný
pro plavbu lodí,“ popsal Bukovský.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Voličský průkaz na internetu
Voličské průkazy pro květnové
volby do poslanecké sněmovny,
které umožňují volit mimo své trvalé bydliště, lze nově získat i s pomocí žádosti umístěné na webu
města www.c-budejovice.cz.
K dispozici je žádost samozřejmě i v papírové podobě na Informačním centru magistrátu města
a ohlašovně pobytu (obojí v budově radnice, vchod č. 3).
„Vyplněnou žádost mohou voliči s trvalým pobytem na území
města odevzdat v ohlašovně pobytu, odeslat ji poštou s ověře-

ným podpisem nebo ji poslat přes
svojí datovou schránku do datové
schránky statutárního města České
Budějovice, kde není elektronický
podpis vyžadován,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.
O průkaz lze požádat do sedmi
dnů před konáním voleb, jež prezident republiky stanovil na 28. a 29.
května. Průkaz opravňuje volit na
celém území republiky či ve zvláštních volebních okrscích na zastupitelských a konzulárních úřadech
v cizině. O průkaz při minulých volbách požádalo přes tisíc lidí.

Rekonstrukce Nerudovy ulice
Nerudova ulice v úseku Neplachova-Pražská a část Neplachovy
ulice se budou opravovat od začátku dubna do července. „Celkové
náklady na stavbu jsou sedmadvacet milionů korun. Dotace z operačního programu Jihozápad bude ve
výši cca 14,8 milionu korun,“ uvedl
primátor Juraj Thoma.
Stavební úpravy zahrnují výměnu kanalizace a vodovodního
řadu i přípojek, úpravy komunikace, chodníků a nové veřejné

osvětlení. Stavba je rozdělena do
dvou etap. První z nich se týká
Neplachovy ulice mezi křížením
s Nerudovou a Puklicovou a potrvá
do května. Následovat bude druhá
etapa - Nerudova od Neplachovy
po Pražskou třídu.
„Komunikace bude v těchto
etapách vždy oboustranně uzavřena, za což se omlouváme. Ideální
termín pro takto náročnou obnovu
ale neexistuje,“ doplňuje náměstek
primátora František Jelen.

Ulicemi města

Radniční

Z jihozápadního rohu náměstí Přemysla Otakara II. vybíhá
západním směrem krátká ulice,
která měla vždy názvy související
s radnicí – U radnice, Za radnicí,
Radnická a Radniční. Radnice stojí na dnešním místě od roku 1433,
kdy byl upraven pro potřeby úřadu
tehdejší gotický Knollův dům. Proč
je Radniční krátká, když všechny
ostatní ulice vycházející z náměstí
(kromě ještě Piaristické) jsou dlouhé, lze vysvětlit tak, že rytíř Hýř,
když vyměřoval budoucí královské
město, určil napřed polohu náměstí a ulice k městským bránám
a Radniční mu technicky vyšla.
Nebylo to jistě tak, že napřed vyměřil Radniční a potom náměstí.
Na konci Radniční byla vždy
branka k vodě, úzký a nízký prů-

stojí hlavní průčelí gymnázia. Bečky
soli se po jednoduchém dopravním
zařízení nakládaly přímo na lodě.
Krátká Radniční byla poměrně
rušnou a frekventovanou ulicí. V 19.
století projížděla ulicí koňka, nákladní vlaky se solí a dalším materiálem
a osobní vlaky. Na konci ulice stála
kamerální budova s důležitými úřady (kamerální, solní, celní, ﬁnanční,
některé až do roku 1949). Za rohem v České ulici byla c. k. solnice
a v uličce k jižnímu křídlu kláštera bývala mincovna.
V období 1. republiky byl na rohu
Biskupské postaven palác vídeňské
pojišťovací společnosti Fénix. V přízemí Fénixu se soustředily různé obchody. Známý byl obchod RUPA. To
byla ﬁremní prodejna čokoládoven
Praha - Nusle. Ve městě byly oblíbené

Pavlík. U Staré kovárny stávaly
dva sanitní automobily, které si
v roce 1924 pořídila radnice. Za
sanitku se platilo předem na radnici. (Nemocnice měla v té době
jen jedno sanitní auto.) Shodou
okolností naproti v domě č. 3 sídlil
Městský pohřební ústav.
V domě č. 5 býval na začátku
20. století hostinec „U Salcburgu“,
hostinskou byla Marie Eckertová. Po roce 1918 přejmenovala
hostinec Františka Šálková na
„U radničního sklepa“. Hostinec
a zejména oba tyto názvy zmizely. V budějovickém názvosloví ale
nezanikl pojem AVION DANZING,
který provozoval František Adamec v domě č. 9 U tří korun. AVION byla vinárna a kabaret. Po roce
1948 byla v domě U tří korun (ná-

chod k řece v obou hradbách.
Zprvu to byla jen vodní dvířka.
Nazývala se též Šiklova branka,
poněvadž vedle v domě provozoval Jan Šikl lázeňský dům. Dnešní podoba branky, pro kterou se
ustálil název Solní, je z 30. let 19.
století, kdy byl postaven sousední
objekt kamerálního úřadu a patro
branky přestavěno. Traduje se, že
brankou se nosila či vozila sůl do
solnice v České ulici, ale není to
výslovně doloženo. Solnice měla
totiž vlastní přístup k řece v místech, kde dnes u slepého ramene

čokolády pražská RUPA, naše MERKUR a další pražská ORION. V krámku v Radniční prodával italskou zmrzlinu František Zanetti. Firma DIREKTA
prádlo a pletené zboží. Po roce 1945
se sídlící nová pojišťovna jmenovala
STAR a objekt se úředně uváděl jako
palác STAR, ale neujalo se to. Dodnes
je to palác Fénix.
Na rohu České je dům, pro který
se stále používá název Stará kovárna.
Kovárna v domě byla prokazatelně
již v roce 1569. Posledními kováři
a podkováři do 30. let 20. století byli
Jakub Marek, Jan Kavan a František

pis je stále nad vchodem čitelný)
zařízena Plzeňská pivnice, opatřená neonem Prazdroj a později
Gambrinus. Adamců se pokusili
po restituci vinárnu obnovit. Později se v objektu usadili motorkáři.
V klasicistním velkém kamerálním domě, který kolmo uzavírá
Radniční, se po roce 1949 usadilo
podnikové ředitelství Jihočeských
cihelen a krajského podniku Kovoslužba (z toho vznikl Kovopodnik).
Jihočeské cihelny se později odstěhovaly do vlastní budovy v Plachého ulici.

Prvňáků začíná postupně přibývat
K lednovým zápisům do 1. ročníků základních škol zřizovaných
městem přišlo 1055 dětí, z nichž
879 nastoupí v září základní školní
docházku. Od příštího roku začne
prvňáků přibývat, neboť mateřské
školy začnou opouštět silné populační ročníky z posledních let. Během deseti let by na školách měly
přibýt dva až tři tisíce žáků.
„Letošní zápisy jsou poslední

porovnatelné s předchozími roky.
V roce 2008 nastoupilo do prvních ročníků 855 a loni 850 dětí.
Nárůst očekáváme již od příštího
roku, protože začnou nastupovat
silné ročníky, které nám nyní zaplňují mateřské školy. Kapacity základních škol jsou však dostatečné, s nárůstem počítáme,“ uvedl
náměstek primátora pro oblast
školství Rudolf Vodička.

Město zve na setkání seniorů
Město České Budějovice zve
všechny seniory na tradiční setkání v DK Slavie, které se koná
10. dubna od 15.00 hodin.
Jeho náplní tentokrát bude
divadelní představení Tři muži na
špatné adrese v podání Divadla
Hluboká nad Vltavou ve spolu-

práci s Divadelním spolkem J. K.
Tyl. Jedná se o komedii italského
autora Luigi Lunariho, ve které
„není normální skoro nic, ale téměř vše jde vysvětlit“.
Vstup je volný, vstupenky si lze
rezervovat na odboru kultury magistrátu města, tel. 386 801 402.

Útočníky zadrželi strážníci
za pouhých osm minut
Primátor
ocenil strážníky Miroslava
Žižku a Michala Noska za bleskurychlý zásah
v únoru, kdy
vyjížděli k fyzickému napadení. 7. února oznámil městské
policii zraněný muž, že byl napaden čtyřmi lidmi v obchodním domě Albert v Suchém Vrbném.
Útočníci po ataku zmizeli. Na
místo okamžitě vyjely všechny autohlídky a začaly je hledat, strážníci Petrásek a Vojtěch se mezitím
věnovali zraněnému muži a vyčkali
s ním na příjezd záchranné služby
a Policie ČR.
Oceněným strážníkům Žižkovi
a Noskovi se podařilo čtveřici útočníků zadržet pouhých osm minut

od nahlášení
celé události – identitu
zadržených
vzápětí potvrdil syn napadeného
muže. Strážníci
předali
pachatele na
obvodní oddělení Policie ČR v Suchém Vrbném.
Strážník Miroslav Žižka pracuje u městské policie od roku 1996,
je zařazen do nepřetržité turnusové služby a vedle toho je i hlavním
zbrojířem městské policie. Věnuje
se praktickému střeleckému výcviku strážníků a také pořádá soutěže
v praktické policejní střelbě. Strážník Nosek Michal je u městské policie relativní nováček, nastoupil
teprve loni v červnu a pracuje také
v turnusové službě.

Sociální průvodce je zdarma
Všem zájemcům je opět k dispozici zdarma aktualizovaný Průvodce sociální oblastí města České Budějovice 2010. Osmdesátistránkovou brožuru, která podrobně informuje o všech poskytovatelích sociálních služeb na území města, je možné získat na magistrátu města
nebo i u samotných poskytovatelů služeb. Vyšla v nákladu šesti tisíc
výtisků.
„Přehled poskytovatelů je pro snadnější orientaci rozčleněn podle
cílových skupin - například péče o bezdomovce, cizince a migranty,
péče o nemocné a zdravotně postižené, péče o seniory, protidrogové
služby a prevence rizikového chování a podobně. U každého z nich
jsou uvedeny veškeré aktuální kontakty, adresy, seznam poskytovaných služeb a nově i jejich loga,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Rudolf Vodička.
Dále v publikaci zájemci najdou obsáhlejší informace z Úřadu práce
a jeho oddělení dávek státní sociální podpory i z České správy sociálního zabezpečení. Průvodce město vydává již od roku 2003.

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

Dnešní otázka zní:
Jaký areál se nacházel před rokem 1929 na rohu Radniční a Biskupské, kde byl toho roku postaven palác Fénix?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“
s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z únorového vydání je: Tabáková továrna v Průmyslové ulici byla
postavena v r. 1876 (provoz v továrně byl zahájen dne 15. listopadu 1876).
Výhercem je: Jaroslav Záveský, Krčínova 44, 370 11 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. 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.

Město vylepší křižovatky a přechody
(pokračování ze strany 1)

Před Metropolem totiž lidé často
přebíhají přes ulici mimo přechod.
K posílení bezpečnosti stávajícího
přechodu v Dukelské ulici, jenž je
hojně využíván i žáky okolních škol,
by mělo vést zřízení plnohodnotného ochranného ostrůvku odpovídající šířky, doplnění pokročilých
bezpečnostních prvků a změna
uspořádání jízdních pruhů, zamezující souběžnou jízdu vozidel.
Bezpečnostní prvky pro nevidomé a slabozraké zcela postrádají
další dvě křižovatky českobudějovických ulic Mánesova–Lidická
a Na Dlouhé louce–Husova, jejichž
nezbytné úpravy má rozpracovat
projektová dokumentace. Mezi závady, které je třeba odstranit, se
řadí například stávající obrubníky,
tvořící nadbytečné bariéry. Počítá
se i se zkrácením přechodů pro
chodce vložením dělících ostrův-

ků. Ke snížení rychlosti projíždějících vozidel a zvýšení bezpečnosti
přechodů by měla napomoci také
úprava jízdních pruhů.
Výše dotace, o kterou město
nyní požádalo Státní fond dopravní
infrastruktury, činí 800 tisíc korun,
přičemž zbylých 200 tisíc korun
z celkových nákladů na pořízení
projektové dokumentace by uhradilo z vlastních zdrojů.
Integrovaný plán organizace dopravy pro město zpracovala odborná ﬁrma Mott MacDonald Praha,
rada města ho přijala a schválila na
začátku března. Plán mapuje současnou dopravní situaci, modeluje
její budoucí vývoj a v několika časových horizontech (2010, 2020,
2030) navrhuje řešení ke zlepšení
dopravní situace od nejjednodušších (přeorganizování dopravy
pomocí značení) po nejnáročnější
(budování nových komunikací).

Zůstatek loňského
hospodaření
Zůstatek z loňského rozpočtu činí necelých 49 milionů korun. „Jedná se o jednu
z nejmenších částek za poslední roky, je to důsledek propadu
příjmů města, způsobeném krizí,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast ﬁnancí Rudolf
Vodička. Připomněl, že se loni
musel rozpočet třikrát upravovat a proškrtávat.
Peníze zapojilo zastupitelstvo do letošního rozpočtu,
a to devět milionů na běžné
(provozní) a 40 milionů na kapitálové výdaje (investice). Valná
část se použije na již rozdělané akce. Peníze se použijí
například na úpravy areálu SK
Vodní slalom České Budějovice v Českém Vrbném (v rámci
projektu Město a voda) nebo
na zanádražní komunikaci.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE
Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
Severní 8/2264
37010 České Budějovice

Statutární město České Budějovice a agentura M-ARS CB pořádají

nepřetržitá havarijní služba:

387 761 911
info linka:

800 120 112
1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

e-mail:

Nové ceny vodného a stočného v Budějovicích
Rada města České Budějovice schválila nové ceny vodného a stočného ve
dvousložkové podobě, které platí od 1. dubna. Za odebrané množství budou
odběratelé platit cenu pro vodné 33,00 Kč/m3 a pro stočné 26,92 Kč/m3, což
činí celkem 59,92 Kč/m3.
Meziročně tak celková cena za odebrané množství roste o 1,47 Kč/m3. Pevná paušální platba ve výši 70 Kč měsíčně pro nejběžnější velikost vodoměrů
o kapacitě 2,5 m3/hod zůstává beze změn (ceny jsou uvedeny bez 10%
DPH). Pro odběratele s průměrnou spotřebou (100 litrů na osobu a den) se
zvýší platba o patnáct haléřů denně.
Investiční zdroje v podobě nájemného se navýší o 3,36 mil. korun. Celkové
nájemné, které platí 1.JVS a.s. městu České Budějovice, tak vzroste na více
než 171 milionu korun ročně.

17. dubna 2010 České Budějovice
PROHLÍDKY RADNICE
Konají se v 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin, sraz zájemců v Turistickém informačním centru na
radnici (vchod č. 2). Vzhledem k velkému zájmu o prohlídky je možné si od 14. dubna od 14.00 vyzvednout v časovou vstupenku (zdarma) na prohlídku. Další informace na tel. 386 801 413.
ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY
od 10.00 – 17.00 hodin
Radnice (nám. Přemysla Otakara II.), Biskupská zahrada (vchod ze Zátkova nábřeží), věž Železná
panna (Zátkovo nábřeží 15), Husův sbor (Palackého nám. 1), kostel Růžencové Panny Marie (Žižkova
4), Galerie Na Dvorku (Hroznová 8), Rabenštejnská věž (Panská 4), kostel Obětování Panny Marie
a křížová chodba bývalého dominikánského kláštera (Piaristické nám.), kostel sv. Jana Nepomuckého
(B. Němcové), kostel sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa (Staroměstská ul.), Galerie Pod Kamennou žábou
(Piaristické nám.15) a nově také Vodárenská věž (vstup z Mánesovy ulice, časové vstupenky k vyzvednutí v Turistickém informačním centru na radnici).

DOPROVODNÝ PROGRAM
Galerie Na Dvorku
10.00 – 17.00 výstava - obrazy Martina
Netrusová; fotograﬁe
Martin Elbenický

Kostel Růžencové Panny Marie
15.00 – 16.00 duchovní hudba Cantus Firmus

10.00 – 16.00 předvádění lidových řemesel
10.00 – 16.00 výtvarná dílna
- „Památky mýma očima“
Galerie Pod Kamennou žábou
13.00-17.00 živý fotograﬁcký ateliér
Jan Voběrek

Piaristické náměstí
13.00 – 14.00 dechový orchestr Armonia
– ZUŠ Piaristické nám. a mažoretky
z Hluboké nad Vltavou
14.00 – 16.00 Rozhlasový swingový orchestr
Václava Hlaváče
16.00 – 17.00 ŽESTĚ DVĚSTĚ

Hrzánová a Condurango

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
Prodloužení provozní doby sběrných dvorů v Dolní ulici
a Švábově Hrádku od 1.4. do 31.10.2010:
Po až Pá
So
Ne

8:00 - 20:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
12:00 - 19:00 hod.

Nabízíme možnost odvozu
velkoobjemového a stavebního
odpadu.
Jsme tu pro Vás:
Tel.: 724 976 885, 387 004 601

Service for the Future

www.asa-cz.cz

Pozvánka

Třetí a poslední českobudějovický
koncert z cyklu Rebelující dámy české
hudby, vystoupení herečky a zpěvačky Báry Hrzánové a její kapely Condurango, se koná 14. dubna od 19.30
v Kulturním centru Bazilika. Projekt
Rebelující dámy české hudby vznikl
v Praze v roce 2004 s cílem představit
zajímavé ženské tváře české hudby,
pro rok 2010 byl připraven mimopražský výběr toho nejlepšího za šest let
trvání projektu.

Pilotní výzkum
znalostí dospělých
Během dubna až června proběhne
ve vybraných českých domácnostech
pilotní šetření k mezinárodnímu výzkumu dospělých, který je zaměřen na
zjišťování dovedností, jež lidé uplatňují
v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), na jejich pracovní zkušenosti
a vzdělávání.
Výzkum budou provádět tazatelé
společnosti SC&C. Rozhovor zabere
přibližně dvě hodiny a jeho dokončení
bude odměněno částkou 500 Kč. Další informace o výzkumu jsou uvedeny
na stránce www.piaac.cz.

Podpora plánování
sociálních služeb

Zveme vás do naší expozice na výstavě Mobil Salon,
která se uskuteční od 9. – 11.dubna 2010 v areálu Výstaviště.
Dozvíte se více o našich doplňkových službách jako je servis a lakování vozidel, představíme vám naše špičkové mycí centrum či čerpací stanici. Také
vám zdarma nahrajeme aplikaci DZone do vašeho mobilního telefonu pro
snadný nákup jízdenky na MHD či parkovacího lístku. Těšíme se na vás…

Město se zapojilo do plánování sociálních služeb na území svého správního
obvodu v rámci dvouletého krajského
projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském
kraji“.
Hlavním cílem projektu je podpořit
procesy plánování sociálních služeb na
územích obcí s rozšířenou působnosti
v Jihočeském kraji, včetně jejich aktivní
účasti při zpracovávání plánů služeb na
místní i krajské úrovni.
„Záměrem projektu je zmapovat síť
sociálních služeb, dále aktualizovat krajský střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na další období,“ vysvětlila Monika Hanzelyová z odboru sociálních
věcí a zdravotnictví krajského úřadu.
Na projekt získal Jihočeský kraj ﬁnanční prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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