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Noviny
českobudějovické r adnice

UVNITŘ LISTU
 Stromovku bude udržovat město
 Budějovice chtějí aquapark
 Zřejmě vznikne jazzový klub
 Sezóna na točně byla rekordní

V ULICÍCH BUDE VÍCE STRÁŽNÍKŮ
Až 38 strážníků v jeden okamžik ve
službě – takový plán má primátor Českých
Budějovic Juraj Thoma pro příští rok. Městská policie prošla rozsáhlou reorganizací,
jejímž hlavním výsledkem jsou obvody, kde
od září slouží nastálo přidělení strážníci.
„Znalost obvodu považuji za naprosto
zásadní, jenom díky místní znalosti může
strážník dobře dělat svou práci – pokud ví,
jaká má ve svém obvodu problémová místa,
kdy zavírají které hospody, tak také ví, kdy
a kde je jeho přítomnost potřeba. Dříve
strážníci neměli příležitost poznat místa,
kde slouží, protože rotovali po celém městě.
V pevně přidělených obvodech slouží
strážníci od září, zatím to považujeme za
zkušební a seznamovací období – na konci
roku hlídkovou službu v obvodech vyhodnotíme a případně provedeme další změny
– například někde posílíme hlídky nebo
pozměníme hranice obvodů. Záležet bude

především na strážnících, kteří mají čas
svůj obvod poznat, aby sami řekli, co je
potřeba změnit,“ vysvětlil primátor Juraj
Thoma.
Zavedení obvodů je vyvrcholením řady
změn, které v městské policii probíhaly po
celý rok. „Nebyly však příliš vidět navenek.
Pokud jsme chtěli rozjet systém obvodů,
museli jsme vyřešit spoustu vnitřních
neduhů, které se v městské policii v minulých letech nastřádaly. Zefektivnili jsme
organizační strukturu a řízení, pozměnili
vnitřní předpisy, přitvrdili nároky na
strážníky, zintenzivnili výcvik a vzdělávání
strážníků – nic z toho občan nevidí, ale byla to ohromná spousta práce a ve výkonu
služby se to postupně projeví,“ přiblížil
primátor.
Zavedením obvodů změny v městské
policii nekončí. Podzim se ponese ve znamení masivního náboru strážníků. Cílový

stav zaměstnanců je 123, z toho 104 lidí
přímo ve výkonu služby. Nyní je ve výkonu
služby 80 strážníků, číslo přibližně stejné
jako na počátku roku.
„Se zvýšením počtu zaměstnanců na
cílový stav počítalo už loni zastupitelstvo,
když městské policii přidělilo více peněz
právě na nové zaměstnance. My jsme se
však rozhodli nábor nových lidí pozdržet,
dokud si nebudeme jisti, že je nasazujeme
do fungujícího systému služby. Nyní máme přihlášených zhruba padesát zájemců
o práci u městské policie, takže bude
z čeho vybírat,“ doplnil primátor Thoma.
Přestože se celkový počet strážníků od
začátku roku takřka nezvýšil, na ulici jich
slouží více díky vnitřní reorganizaci.
„Přímo na ulici přibylo osm strážníků.
V každé ze čtyř turnusových směn jsme
ubrali jednoho strážníka na kamerách
a jednoho z odtahového vozidla a přesunuli

je do přímé hlídkové služby. Kamery nyní
hlídá pouze jeden strážník ve směně, což
je postačující, a v odtahovém vozidle nově
jezdí už jenom civilní řidič na zavolání
strážníků v terénu,“ vysvětlil vedoucí odboru výkonu služby strážník Vilém Vávra.
Po navýšení počtu strážníků do cílového
stavu bude hlídková služba členěna do čtyř
turnusů střídajících se v nepřetržité službě
– v každém turnusu bude 22 lidí, celkem
tedy 88 strážníků. To je minimum, které
bude v každý okamžik ve službě. K těmto
88 strážníkům se bude přidávat 16 strážníků sloužících ve směnách pružně organizovaných a rozložených v rámci týdne podle potřeby. V jeden okamžik tak bude bezpečí obyvatel střežit až 38 strážníků najednou.
Podrobnosti o změnách v městské policii včetně mapy obvodů a počtů přidělených strážníků najdete uvnitř listu.

Letiště České Budějovice patří kraji ...přistálo na něm stotunové letadlo

Bezpečnější
silnice
Česká republika má jedno velmi smutné specifikum. Lidé se
neumí chovat na
silnicích a je celkem jedno, jestli
jsou v roli řidiče, cyklisty nebo
chodce. Počet dopravních nehod
roste a to, bohužel, včetně těch tragických. A přitom
lidský život je hodnota, kterou nelze
vyměřit žádnými penězi ani jinými
hmotnými statky. Výjimkou nejsou
ani České Budějovice, a proto je
správné, že se město přihlásilo k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu, která byla podepsána
slavnostně 6. dubna letošního roku
v Dublinu. Cílem charty je snížit počet obětí dopravních nehod do roku
2010 o polovinu. Budu šťastná, když
i v našem městě budeme moci říct, že
jsme toho, i při narůstajícím automobilismu, dosáhli. K tomu nám, kromě různých vzdělávacích bezpečnostních programů jak magistrátu města,
tak BESIPu, budou pomáhat konkrétní opatření na silnicích. Mezi ně patří
například vybudování cyklistické steky z centra do Suchého Vrbného, která by měla být až po lávku přes kolejiště vyčleněna na samostatném pásu. Dále budeme pokračovat v zabezpečení přechodů pro chodce v problematických místech, jako je přechod
u základní školy v Nových Hodějovicích či přechod pro chodce u pošty
v Nemanicích. Bohužel, se správci
těch nejhorších komunikací, kterými
jsou stát či kraj, se nám nedaří hledat
společnou řeč ohledně zpomalovacích
opatření na příjezdu do města. Proto
osadíme problematické křižovatky
měřicím zařízením, které bude monitorovat nepovolenou rychlost a průjezdy na červenou. Přestože město nespravuje komunikace s nejproblematičtějšími místy, víme, že jde o zdraví
a bezpečnost našich obyvatel, a proto
tato bezpečnostní opatření raději realizujeme sami, než abychom jen čekali a počítali oběti.
Ivana Popelová,
náměstkyně primátora

Jihočeský kraj v úterý 11. září převzal oficiálně od české armády bývalé vojenské letiště
v Plané u Českých Budějovic. Smlouvu o bezúplatném převodu armádního majetku
podepsala ministryně obrany Vlasta Parkanová s jihočeským hejtmanem Janem Zahradníkem (na snímku krátce po příletu ministryně do jihočeské metropole). O získání
areálu letiště se vzletovou dráhou v délce 2,5 kilometru a v účetní hodnotě 134 miliony
korun usilovaly už koncem devadesátých let České Budějovice a po svém vzniku i Jihočeský kraj. Letiště, které společně provozují kraj a město České Budějovice, má zatím
licenci pro neveřejné mezinárodní lety. Velká dopravní letadla by v Plané mohla přistávat v roce 2009.
Foto Petr Zikmund

Na Letišti České Budějovice přistálo 6. září stotunové letadlo Tu-154. „Je to největší
letadlo, co tu přistálo, zatím sem létaly stroje nejvýše do 20 tun,“ potvrdil Miroslav
Holak, vedoucí letecký dispečer. Letoun s rozpětím křídel 37 metrů a délkou 50 metrů
přivezl z Bruselu třicetičlennou skupinu, která se jela podívat do vojenského prostoru
Boletice. „Potvrdilo se, že velká dopravní letadla mohou na Letišti České Budějovice
přistávat bez problémů. Letiště má do budoucna velký potenciál - až vybuduje s pomocí
evropských dotací patřičné zázemí a získá licenci i na veřejný mezinárodní provoz,
stane se bezpochyby důležitým dopravním uzlem,“ poznamenal primátor Juraj Thoma.
Foto Petr Zikmund

Řidiči, vyměňte si průkaz včas

Zadluženost Českých Budějovic klesla

Držitelé řidičských průkazů vydaných
v období od 1.7.1964 do 31.12.1993 mají zákonnou povinnost je vyměnit za nové do konce letošního roku. Mnozí z nich
to ještě neudělali. Pravděpodobně čekají
a budou chtít výměnu provést až na poslední chvíli.
„Už mnohokrát jsme na tuto skutečnost upozorňovali, ale nedošlo k žádnému výraznému posunu. Celkem 13 662
českobudějovických řidičů má výměnu dokladu stále před sebou,“ varoval František
Leština z matričního úřadu.
Podle něj nechává naprostá většina lidí
řešení této záležitosti na samotný konec

Celková zadluženost Českých Budějovic dosáhla v roce 2006 výše zhruba 738
milionů Kč a oproti roku 2005 tak poklesla
o více než 100 milionů korun. Je to dáno
tím, že statutární město nepřijalo loni žádný nový úvěr.
„Nejsme na tom se zadlužeností nijak
špatně. V porovnání s ostatními městy
jsme ve zdravém středu,“ informoval náměstek primátora Rudolf Vodička. Za pravdu mu dává i analýza provedená společností CCB–Czech Credit Bureau, která dlouhodobě sleduje hospodaření obcí a jejich
stabilitu hodnotí pomocí vlastního sedmistupňového ratingu.
Podle ní nejzadluženějším krajským
městem bylo Brno s 10,4 miliardami korun, druhá Ostrava s pěti miliardami a třetí
Liberec s 2,2 miliardami korun.
Zadluženost na obyvatele dosáhla

roku, takže nepořádné řidiče čekají pravděpodobně velmi dlouhé fronty. Magistrát
nebude ale znovu prodlužovat úřední
hodiny, které už jsou právě z těchto důvodů navýšeny.
Oddělení řidičských průkazů sídlí
v budově magistrátu v Jeronýmově ulici
číslo 1. Úřední hodiny jsou každý den,
v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00
hodin a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin.
„K výměně průkazu, který je vydáván
zdarma, je třeba předložit vyplněnou žádost, řidičský a občanský průkaz a jednu
fotografii,“ dodal Leština.

v Českých Budějovicích výše 7,9 tisíc
korun a oproti roku 2005 poklesla o tisíc
korun. V zadluženosti na hlavu byly České
Budějovice z krajských měst na osmém
místě. První bylo Brno, jehož zadluženost
na hlavu činila 28,4 tisíc Kč, druhý byl
Liberec s 22 tisíci korunami a třetí Ostrava
s 16,2 tisíci korunami na hlavu.
V porovnání s celkovým majetkem
města činila v roce 2006 zadluženost Českých Budějovic 7,17 procenta, což byl šestý
nejvyšší podíl v České republice. Oproti
roku 2005 klesl o 1,3 procenta. Ve vztahu
ke svému majetku bylo z krajských měst
nejvíce zadluženo město Liberec s podílem 16,16 procent, na druhém místě bylo
Ústí nad Labem s podílem 14,74 procenta
a třetí bylo Brno s podílem 14,42 procenta.
„K přijímání úvěrů musíme přistupovat
velmi zodpovědně. Je třeba pečlivě dodržo-

Další silnice se dočkají obnovy

Juniorské mistryně světa v kategorii hip hop z českobudějovické taneční skupiny Break
Beat ocenil v obřadní síni primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. Dívky nenašly
přemožitele ve své kategorii na mistrovství světa, které se konalo letos počátkem srpna
v Hollywoodu v Los Angeles.
Foto Petr Zikmund

Stavebními úpravami projdou českobudějovické komunikace M. Millauera,
K. Uhlíře a J. Masaryka. Rozhodla o tom
rada města Českých Budějovic.
„Ve všech třech případech jsme vyslyšeli přání tamních obyvatel, kteří o potřebnou obnovu město několikrát žádali,“
sdělil náměstek primátora František Jelen.
Upřesnil, že ulice M. Millauera v Kněžských Dvorech se dočká nového kanalizačního potrubí včetně přípojek, uliční vpusti
a veřejného osvětlení. Rekonstrukce se dotkne pochopitelně i komunikace a přilehlých chodníků, kde bude zámková dlažba.
Celková investice představuje částku asi
4 mil. korun. Termín zahájení je letošní říjen,
práce by měly být ukončeny za měsíc.

„Stejná finanční částka i doba realizace
stavby je určena pro opravu ulice K. Uhlíře
v Suchém Vrbném. Rozsah prací zahrnuje například kompletní obnovu části komunikace a přilehlých chodníků, provedení
svislého a vodorovného dopravního značení, výměnu veřejného osvětlení a kanalizační přípojky s osazením nadzemního
hydrantu,“ prohlásil náměstek Jelen.
Podotkl, že přes pět milionů bude stát
rekonstrukce ulice J. Masaryka v Mladém, kde projekt počítá s odvodněním
dešťových vod z kaple sv. Karoliny a celého prostranství před hřbitovem a s vybudováním nového parkoviště. „Práce tu
budou zahájeny v říjnu a skončí v květnu
2008,“ dodal náměstek.

vat určité zásady. Půjčit si mohu jen tehdy, pokud už nemohu na určitou investiční akci dosáhnout z vlastního rozpočtu
a projekt má buď určitou finanční návratnost jako například vybudování záložního
zdroje pitné vody nebo se jedná o strategickou investici, kterou město k životu
nutně potřebuje. Na mysli mám například
vybudování tzv. zanádražní komunikace
nebo propojení ulic Horákova – Strakonická,“ podotkl náměstek Vodička.
Nejvíce zadluženými obcemi na jednoho obyvatele v Jihočeském kraji byly podle zpracované analýzy Dolní Třebonín se
127,3 tisíci korunami na hlavu a Pěčnov se
101,6 tisíci korunami na hlavu. Nejméně
zadlužené na jednoho obyvatele byly
naopak obce Benešov nad Černou s nulovou zadlužeností nebo Chyšky se 156 korunami na jednoho obyvatele.

Výstava ovoce
je největší v kraji
Ve dnech 12. – 14. října proběhne
v tělocvičně Střední odborné školy
veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky na Rudolfovské ulici
v Českých Budějovicích již 8. ročník
výstavy ovoce.
Patří k největším svého druhu v Jihočeském kraji a těší se stále větší
pozornosti odborníků i laiků. Výstava
bude otevřena pro veřejnost od 9 do 17
hodin. Návštěvníci uvidí exponáty aktuálních i historických odrůd ovoce,
zejména jablek.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Masné krámy otevřou asi v prosinci
Masné krámy, jedna z dominant jihočeské metropole, legendární českobudějovická pivnice, přivítají po rekonstrukci první návštěvníky pravděpodobně letos v prosinci. Lidé se mohou těšit nejen na moderní
interiér, ale i na chutné pasterované pivo
čepované přímo z tanků.
„Práce na Masných krámech probíhají
přesně podle získaných stavebních povolení. I když se v průběhu rekonstrukce

Masné krámy procházejí obnovou.

objevily komplikace, například v konstrukci, operativně je řešíme a co nejdříve
bychom chtěli upřesnit termín otevření.
Rádi bychom ale chtěli první zákazníky
pozvat někdy v období kolem Mikuláše,“
sdělil při kontrolním dnu v areálu Masných
krámů náměstek českobudějovického primátora František Jelen a zdůraznil, že

Sociální sloupek
Metody plánování
sociálních služeb
Šest desítek zástupců poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb se v pondělí 17. září zúčastnilo akce připravené odborem sociálních věcí českobudějovického magistrátu. Jednalo se o první z celkem dvanácti plánovaných
vzdělávacích dnů na téma sociální
služby a jejich kvalita.
Tématem celého dne byly především metody plánování sociálních služeb a právě o nich přednášel nestor
českého komunitního plánování Ivan
Úlehla. Specifika rozvojového plánu
města představila Lucie Kozlová, externí hodnotitelka projektu Rozvojového
plánu sociálních služeb a vedoucí katedry sociální práce a politiky Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.

Budějovicku
přibyly dvě obce
Obec Dražíč přešla začátkem letošního roku z okresu Písek do okresu
České Budějovice a obec Čenkov u Bechyně ke stejnému datu 1. ledna 2007
z okresu Tábor do okresu České Budějovice. Ve struktuře správních obvodů obcí s rozšířenou působností ani
obcí s pověřeným obecním úřadem
k žádným změnám nedošlo. Obě obce
patřily a patří do správního obvodu
Týn nad Vltavou.
Byly odstraněny tak případy, kdy
obce z jednoho okresu spadaly do
správního obvodu obce s rozšířenou
působností vedlejšího okresu v rámci
stejného kraje. Změnu nebylo možné
provést u obcí, které by kromě okresní příslušnosti měnily i příslušnost
krajskou. K 1. lednu 2007 se v důsledku převedení 119 obcí do jiného
okresu změnilo v České republice
vymezení 47 okresů.
Českobudějovicku přibylo připojením dvou zmíněných obcí 268 obyvatel, protože Dražíči žije 216 lidí
a v Čenkově u Bechyně 52 obyvatel.
V současnosti je tak v českobudějovickém okrese 109 obcí a žije tu 182
323 obyvatel, informuje o tom na internetových stránkách jihočeská pobočka Českého statistického úřadu.

info

i přes dílčí problémy zůstává rozpočet rekonstrukce ve výši 15 miliónů korun bez DPH.
Ráz pivnice zůstane zachovaný, i když
dojde k určitým zásadním změnám. Moderní bude hlavně interiér pivnice.
„Například kuchyně bude postavená na
úkor čtyř kójí historického objektu. Štamgasti ale svoji restauraci poznají, protože ty
typické kóje zůstávají zachované, stejně jako historický prostor. Interiér však půjde

Foto Petr Zikmund
s dobou a bude modernější,“ vysvětlil Pavel Veselý z ateliéru EIS, který měl na starosti architektonickou část řešení Masných krámů.
Investorem je město České Budějovice,
které však není jediným vlastníkem. Majitelé zbylých prostor proto budou investici v nadcházejících letech městu splácet,
a to přesně podle výše podílu na majetku.

Nájemcem bude společnost Budějovický
Budvar, která tu bude čepovat pivo velmi
moderní technologií, která slibuje kvalitu
zlatavého moku.
Pivo zákazník nedostane natočené ze
sudu, ale přímo z tanku. Jednat se tak bude
o nepasterizované, neupravované pivo.
„Tento způsob zcela určitě přispěje k oblibě našeho výrobku, neboť výhody čerstvého piva jsou neoddiskutovatelné. Dávají
možnosti, jež se v láhvi nebo v sudu nedají
dosáhnout,“ vysvětlil sládek pivovaru Budějovický Budvar Josef Tolar.
V zadní části objektu bude vybudována
ulička pro zásobování a uskladnění piva.
„To se přiveze na místo a přetlačí do tanku
přímo v restauraci. Tento nový způsob zavádějí poslední dobou některé pivovary
v České republice,“ uvedl ještě Tolar a poznamenal, že Budějovický Budvar vyvinul
unikátní technologii, aby touto metodou
mohla být zásobována místa, kam se nákladní automobily nevejdou, například v
husté zástavbě měst. „Pivo jednoduše přepravujeme v kontejnerech, které se přeloží
na auto, a to již malou uličkou projede. Pak
dojde k jeho přetlačení,“ dodal Tolar.
Na znovuotevření chlouby Českých
Budějovic se těší i primátor Juraj Thoma.
Při kontrolním dnu nezapřel původní
povolání historika a upozornil, že se Masné
krámy původně nacházely na náměstí.
Pravděpodobně byly dřevěné. To se nelíbilo císaři Karlu IV. při jeho pobytu v červenci 1364. Nařídil tehdejším konšelům je
zbourat. Neodpustil si ani velkou kritiku a
hovořil i o nepořádnosti města. Masné
krámy tak byly postaveny na rohu dnešních ulic Krajinská a Hroznova.
Masné krámy byly poničeny při povodních v roce 2002. Krátce na to je hygienici
uzavřeli.

Jak a za jakých podmínek je možné si
pronajmout ledovou plochu na zimním stadionu?
Na často kladený dotaz odpovídá Jiří Zavoral,
vedoucí odboru sportovní zařízení magistrátu města
Pronájmy zajišťuje odbor sportovní
zařízení magistrátu města. Zájemce,
který si chce pronajmout ledovou plochu, musí kontaktovat buď pana Růžičku, který sídlí v kanceláři 3.09 na
zimním stadionu (telefon: 386 107 102,
777 070 061), nebo v případě, že by
chtěl prostor pro konání výstav, koncertů
soutěží a dalších akcí, pak se obrátí na
pana Píšu, jež má kancelář 3.07 na
zimním stadionu (telefon: 386 107 101,
386 352 186, 602 642 51).
Objednávky pronájmů ledových
ploch, po vykrytí požadavků sportovních klubů a oddílů, se osobně podávají pouze na jeden měsíc v kanceláři

zimního stadionu u pana Růžičky, od
17. kalendářního dne předcházejícího
měsíce, kdy má být pronájem uskutečněn. A to pouze v těchto úředních
dnech a hodinách: pondělí, středa 7.00 10.00 a 13.00 - 15.00 a pátek 7.00 10,00. V případě neprovedení úhrady
pronájmu do příslušného termínu bude
objednaný pronájem ledové plochy zrušen a poskytnut jinému zájemci.
Příslušné další informace také najdete na webové stránce města, sekce
sport – zimní stadion: www.c-budejovice.cz/CZ/02/Sport_OSZ/20050131003.htm

Sezóna před otáčkem
byla letos rekordní
Rekordní byla letošní v pořadí již
49. sezóna před otáčivým hledištěm v zahradě zámku v Českém Krumlově, kterou
Jihočeské divadlo ukončilo 2. září.
Informoval o tom ředitel divadla Jiří
Šesták. „V průběhu léta tu odehráli členové všech čtyř uměleckých souborů celkem 86 představení, což je rekord. V uplynulých dvou sezónách to pro srovnání bylo
84 a 79 představení,“ upřesnil ředitel.
Dosavadní rekord zaznamenala i návštěvnost: letošní představení zhlédlo na
53 856 diváků, což vzhledem ke kapacitě
otáčivého hlediště činí neuvěřitelných 98%.
V loňské sezóně navštívilo točnu 51 042
diváků a v předloňské sezóně to bylo
47 135 diváků.
„Také v počtu nasazených titulů byla
tato sezóna rekordní. Oproti loňským
a předloňským šesti titulům jich bylo na
repertoáru celkem osm. V činohře Sluha
dvou pánů, Tři mušketýři, Kráska a zvíře,
v opeře Cikánský baron a Rusalka, v baletu Labutí jezero a v loutkohře Zlatovláska
a Kocour v botách,“ nastínil Šesták.
Z významných hostů letos před otáčivým hledištěm vystoupili například
operní hvězdy Eva Urbanová (Rusalka),
Valentin Prolat (Princ), Jevhen Šokalo
(Vodník), v Cikánském baronu pak sólisté
operních domů Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a Ústí nad Labem
Bohdan Petrović a Jaroslav Kovacs a sólistka opery ND v Praze Jindřiška Rainerová.
S činohrou spolupracoval opět oskarový režisér Jiří Menzel, který po úspěšných

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

Shakespearových komediích Sen noci
svatojánské a Vesele paničky windsorské
nastudoval pro otáčivé hlediště slavnou
Goldoniho komedii Sluha dvou pánů. Pohádku Kráska a zvíře v režii ředitele Šestáka obohatilo vystoupení operních barytonistů Alexandra Beně a Pavla Klečky a zejména hostování Filipa Blažka v roli Zvířete.
„V příští, jubilejní padesáté, divadelní
sezóně jsou před otáčivým hledištěm
v programové nabídce opět lákavé a divácky vděčné tituly. Vedle titulů z letošní sezóny jako jsou Rusalka, Sluha dvou pánů

Město bude udržovat Stromovku
zarostlá zákoutí se upraví
Městský lesopark Stromovka už nebudou
hyzdit neupravované plochy, o jejichž údržbu
se České Budějovice přely s jejich soukromými vlastníky.
Nyní obě strany uzavřely dohodu – město
bude vlastníkům pozemků platit nájem a bude na své náklady i tyto plochy udržovat.
„V tomto ohledu musíme respektovat rozhod-

Město se dohodlo s vlastníky. Bude upravovat Stromovku. Foto Petr Zikmund

nutí soudu, který nám povinnost pečovat
o cizí majetek přikázal. Hlavní však je, že se
nám podařilo dlouholeté spory uzavřít a Stromovka bude sloužit veřejnosti v plné kráse,
bude pravidelně sečena a uklízena v celé své
ploše,“ uvedl primátor Juraj Thoma.
Město původně chtělo asi 145 tisíc

metrů čtverečních pozemků v lesoparku
Stromovka od soukromých majitelů odkoupit, aby se celá záležitost vyřešila
jednou provždy. Cena požadovaná vlastníky však byla příliš vysoká.
„Cenu stanovili tři znalci – jednoho doporučilo město, jednoho druhá strana a třetího vybrali již dva nominovaní kolegové.
Znalci určili jako odpovídající kupní cenu
180 až 220 korun za metr čtvereční. Jedná
se o obvyklou cenu u takového typu pozemků, tedy hodnotného parku, který ovšem nebude nikdy ničím jiným než veřejným prostranstvím a pozemky tudíž nebude možné k ničemu jinému využít,“ přiblížil primátor Thoma, který spolu s náměstkem pro investice Františkem Jelenem s vlastníky pozemků jednal.
„Nabídli jsme odkoupení pozemků za
horní hranici této sumy, tedy za 220 korun.
Protistrana však požadovala 400 korun,
což ovšem byla pro město cena příliš
vysoká za pozemky sloužící pouze jako
veřejná zeleň,“ doplnil náměstek Jelen.
Nakonec jednání dospěla k tomu, že
obě strany uzavřou nájemní smlouvu.
Město bude platit pět korun za m2 ročně,
což je cena stanovená již v minulosti
rozhodnutím soudu (dohromady tedy 725
tisíc korun za rok), a k tomu bude pozemky v souladu s rozhodnutím soudu
na vlastní náklady udržovat.
Soukromé pozemky patří dvěma příbuzným rodinám, jejichž předkové je zakoupili před druhou světovou válkou a před
postupným vznikem lesoparku v 50. a 60.
letech. Tvoří zhruba čtvrtinu celé rozlohy
Stromovky. Zbytek pozemků patří státu
a úzký pruh po obvodu lesoparku městu.

Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1, 2, 370 92 České Budějovice

VYHLAŠUJE
výběrové řízení
na investora stavby dle § 281 – 288 obchodního zákoníku
„Multifunkční objekty na Pražském předměstí“
mezi ulicemi U Trojice, Jírovcova, Nádražní v Českých Budějovicích
Předmět soutěže
Předmětem soutěže je výběr budoucího investora na výstavbu „Multifunkčních objektů na Pražském předměstí“ na části pozemku parc. č. 2097/1,
a pozemcích parc. č. 2097/52 – 59, 2097/61, v k.ú. České Budějovice 3,
obec České Budějovice.
Záměr výstavby
Vybudovat multifunkční objekty, jejichž náplň bude volena s ohledem na
okolní bytovou zástavbu
Vybudovat komunikaci v prodloužení ul. U Trojice v úseku Pražská, Jírovcova dle územního plánu na náklady investora (realizace včetně přípravy)
Architektonicky exponované fasády situovat zejména do ulice U Trojice a Jírovcova
Lokalita vhodná pro bydlení, administrativu, nerušící podnikání, obchody,
služby, apod.
Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení prací je rok 2008
Předpokládaný termín dokončení prací je do 06/2010
Kritéria výběru investora
Podnikatelský záměr
Způsob a výše majetkového a finančního vypořádání pozemku mezi městem a investorem
Garance finančního krytí
Doba realizace
Odevzdání nabídek
nabídky musí být doručeny do podatelny Magistrátu města nejpozději
do 30.11.2007 (rozhodující je razítko podatelny)
Zadávací dokumentaci si může uchazeč vyzvednout na adrese:
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2,
odbor územního plánování a architektury, č. dveří 401

Mgr. Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice

Silniční zákon řidiči ignorují

Na točně se baletní soubor představil Labutím jezerem. Foto Jihočeské divadlo

a Cikánský baron, uvede činoherní soubor
Jihočeského divadla v premiéře nové zpracování Robina Hooda a operní soubor Verdiho operu Síla osudu s řadou hostujících
pěveckých hvězd. Soubor loutkohry chystá
pro děti, a jistě i dospělé, atraktivní pohádku o nejšikovnějším mravenci Ferdovi,“
dodal Šesták.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Roční zkušenosti s novým silničním
zákonem, který zavedl bodovací systém,
přísná pravidla a vysoké sankce, ukázaly,
že jej řidiči ignorují.
„Po prvním červenci 2006 jsme zaznamenali opravdu prudký pokles dopravních
přestupků spáchaných pod vlivem alkoholu. Bylo to až o sedmdesát procent. Respekt řidičů před novou legislativou ale trval jen velmi krátce. Dnes dopravní alkoholové přestupky, za jejichž spáchání jsou
tvrdé tresty, opět vévodí naší statistice.
Navíc se objevil další fenomén v podobě
jízdy pod vlivem psychotropní látky. Zatím
máme k řešení dva takové případy a jsou
stejně trestné jako alkohol,“ potvrdil
vedoucí správního odboru magistrátu Václav Suchopár.

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

Jen za loňský rok vybral jeho odbor na
pokutách za dopravní přestupky pod
vlivem alkoholu sedm milionů korun. Za
první pololetí letošního roku je to nyní už
více než čtyři a půl milionů korun. Častým
prohřeškem je podle něj i rychlá jízda.
„Neslavný rekord drží řidič, který se řítil na Dlouhé louce rychlostí 135 kilometrů v hodině. Na místě mu byl odebrán
řidičský průkaz na jeden rok a dostal pokutu deset tisíc,“ poznamenal ještě Suchopár.
Připomněl také, že od 22. srpna platí
novela silničního zákona, podle níž musejí
řidiči jezdit s čitelnou a viditelnou přidělenou registrační značkou. Pokud je zakrytá, a nebo ji vůbec nemají, mohou dostat
deset tisíc korun pokuty a zákaz řízení až
na jeden rok.

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

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

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Aquapark má
v Budějovicích zelenou
Rada města dala soukromým investorům jasně najevo, že případná výstavba
aquaparku v Českých Budějovicích má zelenou. Dokonce radní vytipovali lokality,
kde by vodní ráj za asi 500 miliónů korun
s různými vodními atrakcemi mohl stát.
„Dlouhodobě se snažíme řešit problém
letní městské plovárny. Dokázali jsme
v minulých letech provést určité práce na
bazénech, vybudovali jsme sociální zázemí na úrovni a zpevnili například plochy
pro slunění, bohužel ale toto zařízení je
kapacitně pro město naprosto nedostačující. Proto jsme se shodli na tom, že půjdeme cestou výstavby aquaparku, který
bude navíc celoročně v provozu,“ uvedl
primátor Českých Budějovic Juraj Thoma.
Rada rozhodovala přitom mezi dvěma
variantami - buď podporovat projekt výstavby klasických dvou až tří venkovních
bazénů nebo moderního vodního ráje, který bude splňovat nejnáročnější požadavky
návštěvníků po celý rok. Nakonec se přiklonila ke druhé možnosti.
„Hned na začátku musím předeslat, že
město nebude toto zařízení financovat. Je
to signál investorům, kteří v případě zájmu budou mít po dohodě naší podporu.
Navíc jde o projekt, který přesně zapadá
do regionálního operačního programu, kde
lze na tento typ stavby prostředky čerpat,“
prohlásil primátor Thoma.
Město si už nechalo zpracovat studii,
zda by byl o aquapark zájem. Výsledek byl
jednoznačný. Českobudějovičtí milují plavání, které upřednostňují dokonce před jízdou na kole nebo návštěvou fitness centra.
Průzkum odhalil, že až 75 procent respondentů by aquapark navštívilo a pravidelně by sem chodila třetina z nich.
Obyvatelé krajského města dnes již za
vodními radovánkami dojíždějí. Kromě německých a rakouských aquaparků navštěvují například i vodní ráj v Liberci. „A to je
už pořádně daleko,“ poznamenal Thoma.

Soukromý investor, který by o stavbu
moderního zařízení projevil zájem, si už
nyní může vybrat z pěti lokalit, které mu
město nabídne jako nejvhodnější místo
k postavení vodního ráje. „Původně jsme
vybírali z 12 míst. Stanovili jsme si ale
celkem devět kritérií a na jejich základě
se seznam zúžil na pět nejvhodnějších
umístění,“ vysvětlil Thoma.
První dvě pomyslná místa získaly
lokality ve Čtyřech Dvorech v prostorách
bývalého vojenského cvičiště. Třetí je
u Všesportovní haly, na čtvrtém místě
skončil prostor u křižovatky „diamant“ na
sídlišti Vltava a poslední vhodnou lokalitou se jeví jižní část Stromovky.
„Lokality byly vybrány tak, aby bylo
pokryto území v majetku města, dosud
nezastavěná a s dobrou dostupností. Z urbanistických a demografických vztahů vyplynulo, že nejvhodnější jsou území na levém břehu Vltavy,“ poznamenal primátor.
Zdůraznil, že případná výstavba a provoz aquaparku se nedotkne stávajících
městských zařízení. „Jasně tímto říkáme,
že s letní a krytou plovárnu, která splňuje
evropské parametry pro plavání, počítáme
pro výuku či sportovní vyžití a vodní ráj
pro rodinné trávení volného času s možnosti oddechu, relaxace a pořádného
vyžití, kde si najde každý něco,“ vysvětlil
primátor.
Analýza poptávky:
43 procent oslovených domácností navštěvuje plovárny nebo aquaparky
75 procent má zájem o návštěvy připravovaného aquaparku
V 85 procentech převažuje zájem o kombinované zařízení s celoročním provozem
Nejvyšší akceptovatelná cena na osobu
a tříhodinový pobyt je v průměru 143 koruny.

Zmizelé Budějovice
17. GRAND - BIO
Vlevo na snímku pořízeném po roce
1940 stojí dvoupatrový postsecesní dům
GRAND BIO z roku 1911. V počátcích
biografů ve městě se biografy či kina nazývaly „elektrické divadlo“. Hned následující rok 1912 uveřejnil provozovatel
Grand Bia František Vošvrda reklamu:
„Navštěvujte jediné české elektrické
divadlo Grand-Bio. Největší a nejkrásnější stálé elektrické divadlo. Každý týden úplně nový prvotřídní program.
Svůj k svému a vždy podle pravdy“. Také v adresáři živností bylo uvedeno
„Uznané nejlepší elektrické divadlo
v Č. Budějovicích“.
V roce 1950 bylo Grand-Bio přejmenováno na kino Lípa. Odpolední a neděl-

s jazzovým klubem v Budějovicích rodil.
Podporu má umělec i u vedení města,
na něž se před časem obrátil. „Při letošním ročníku Bohemia jazz festu bylo na
náměstí v jednu chvíli až tři tisíce fanoušků, kteří vytvořili krásnou atmosféru.
Ukázalo se, že o jazz by tu zájem byl,“
podotkl náměstek českobudějovického primátora Rudolf Vodička, který je též velkým fandou jazzu.
Projektu klubu fandí také proto, že jazz
by oživil kulturní nabídku ve městě a přispěl by i k sejmutí
nálepky Českých Budějovic coby letargického města. „Tento
styl hudby by přinesl
do metropole oživení
a zcela něco nového,“
vysvětlil Vodička, který se neobává, že na
jazzové koncerty by
přicházelo málo lidí.
Vysvětlil, že mláJazzman Rudy Linka (vlevo) debatuje s lidmi na českobudě- dež poslední dobou
jovickém náměstí Přemysla Otakara II. Foto Petr Zikmund spíše než diskotéky
vyhledává živou muziku. Ve městě tak sice pomalu, ale jistě
má konkrétní podobu. K nápadu, aby v
vzniká klubová scéna, která nabízí konBudějovicích vznikl jazzový klub, mě
certy naživo. Připomněl vystoupení žipřivedl zdejší kamarád, podnikatel Honza
vých kapel například v c.k. Solnice, MarNedvěd. Před dvěma lety mě do Budějovic
ty’s klubu, klubu Velbloud či klubu K2.
přilákal a zasazoval se o to, aby se místem
Navíc základnu jazzového klubu by tvořilo
jednoho z koncertů jazz festu staly právě
sdružení fanoušků jazzu, které vznikne
Budějovice,“ prozradil Linka, jak se nápad

Dobročinný večer
a sbírka pro Arpidu
Občanské sdružení Květinka pořádá
na přelomu října a listopadu sbírku pro
dětské centrum Arpida. „Výtěžek bude
použit na nákup invalidních vozíků pro
postižené děti,“ uvedla zástupkyně sdružení Ivana Mimrová.
Sbírku zahájí dobročinný galavečer
Srdce dokořán v DK Metropol 29.10. od
19.30 hodin, na němž vystoupí Michaela
Dolinová, Tomáš Krejčíř s taneční partnerkou, Petra Černocká, Martin Maxa, Roman Vojtek a další známé osobnosti. Samotná sbírka se pak bude konat v ulicích
města 30. října a 1. listopadu, studenti budějovických škol budou za 50 Kč prodávat
placky s obrázkem květinky, které pro
sdružení namalovaly děti.
Akci podporuje primátor Českých Budějovic Juraj Thoma: „Přestože Arpida velice dobře hospodaří se svými prostředky, neznamená to, že nepotřebuje pomáhat. Naopak si zaslouží všemožnou
podporu. Město si cení těch, kteří Arpidě
chtějí pomoci.“

info

české revui v roce 1990, dal tajemník
KV KSČ ten den kategorický příkaz „Ihned začít bourat kino!“
Následující den vydaly politické
a územní orgány města oficiální prohlášení, že byla zahájena stavba nového Jihočeského divadla. Po čase se volná plocha po kinu Lípa, restauraci Metropol
a několika dalších objektech vyasfaltovala
a vzniklo tam nevzhledné parkoviště,
které je tam dodnes. Na starším snímku
je také vidět stylová benzinová pumpa.
V roce 1940 bylo totiž Mariánské náměstí moderně upraveno na kruhový
objezd, po stranách postaveny pumpy
a ve středu kruhu stanice tramvaje.

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

Dnešní otázka zní: Autobusové a trolejbusové linky MHD se Žižkovu náměstí vyhýbaly, kromě jedné. Jaká
to byla linka a kde měla stanici?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku ze srpnového vydání je: Na katastru města je přes řeku Malši sedm mostů.
Výhercem je: Marie Šmejkalová, Šroubárenská 35, 370 08 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. následujícího měsíce na adresu: Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2,
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Jazzman Linka chce v Budějovicích jazzový klub
Světový jazzový kytarista Rudy Linka,
který se českobudějovickému publiku představil letos na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci již druhého ročníku Bohemia
jazz festu, projevil o jihočeskou metropoli
zájem a chce, aby tu vznikl jazzový klub.
„Myšlenka, která se vlastně zrodila náhodou, jako spousta věcí, které dělám, už

ní biografy se konaly pod hlavičkou kino
Mladých. Do Grandu (název Lípa se příliš nepoužíval) chodili hlavně obyvatelé
Pražského předměstí a vojáci. Povinně
tam chodily školy na naučné filmy o přírodě. Lze říci, že v Grandu bylo stále
plno. V té době měl Grand kapacitu 448
sedadel. Je pravděpodobné, že by kino
Lípa zmizelo jako kina Oko nebo Mír, ale
Lípa byla násilím zbořena v roce 1962.
Plánovalo se v těch místech nové divadlo. Nebylo však finančně zajištěno
a nikdo nepředpokládal, že by se Lípa
a vedle Metropol měly zbořit. Banka
upozorňovala politické orgány KSČ, že
peníze nejsou, nebudou a stavbu divadla nebude financovat. Ještě v kritický
den to banka znovu sdělila tajemníkovi
KV KSČ. Podle svědectví vedoucího správy městských kin, uveřejněného v Jiho-

společně s klubem. „Tato myšlenka se mi
velice líbí, protože v Českých Budějovicích
žije mnoho fandů této muziky, ale o sobě
nevědí. Je to škoda nejen pro ně, ale i pro
město,“ poznamenal náměstek primátora.
Jazzklub by mohl najít místo v jedné
z částí Domu kultury Slávie, a to ze strany
od Jihočeského muzea, kde býval obchod
s nábytkem. Podmínkou by ale byla rekonstrukce celého objektu.
„Je to jedna z variant a Rudy Linka byl
z těchto prostor velmi nadšený, když je
viděl. Předpokládá se totiž, že by tu fungovala stylová kavárna nebo restaurace, kde
by se mohli lidé stýkat a pořádali by se tu
pravidelné jazzové koncerty, jako je tomu
i v jiných klubech,“ dodal Vodička.
Kytarista Rudy Linka patří bezesporu ke světové jazzové špičce. Narodil se
v Praze a ve svých devatenácti letech emigroval z Československa do Švédska, kde
si našel ženu a spolu se pak v roce 1985
přestěhovali do Ameriky, kde žije dodnes.
Do své vlasti se pravidelně vrací. Chalupu
má v Prachaticích. Respektovaný časopis
Downbeat ho ve své anketě zařadil mezi
deset nejlepších jazzových kytaristů světa
a soukromé hodiny mu dával i John
Scofield, se kterým natočil desku.
Rudy Linka vydal za svou kariéru celkem deset CD, na nichž spolupracoval jak
se členy svého tria, tak s řadou renomovaných jazzových hudebníků. Za všechny
jmenujme alespoň kontrabasistu George
Mraze, trumpetistu Milese Evanse nebo samotného Johna Scofielda, se kterým natočil před dvěma lety album Lucky Southern.

Změny územního plánu
Zastupitelstvo na svém zasedání
20. září schválilo následující záměry
týkající se územního plánu města:
Návrh zadání změny územního
plánu v lokalitě 4.0.1 Haklovy Dvory
Cílem je přeměnit na podnět majitelky pozemku zemědělskou nezastavitelnou půdu na zastavitelné území
s převažujícím charakterem obytným
individuálním venkovským na venkově.
Návrh zadání změny byl po celý květen
veřejně vystaven a za tu dobu bylo podáno 15 požadavků orgánů státní správy a 9 připomínek fyzických a právnických osob. Okolní obce nepodaly žádný podnět. Dotčený pozemek přiléhá
k hlavní silnici vedoucí Haklovými Dvory a navazuje na dosavadní zástavbu.
Úpravu směrné části územního
plánu v lokalitách 2.5.3 Čtyři Dvory –

domky, 2.5.6 Sídliště Šumava a 3.7.1
Sídliště Máj
Schválená úprava umožní plánované převedení linky č. 1 městské hromadné dopravy na trolejbusový provoz
a pozměnění její trasy (bude jezdit ulicí
E. Rošického).
Zastupitelstvo města naopak neschválilo návrh na pořízení změny
územního plánu v lokalitě 3.9.3 Rožnov-jih. Majitelé pozemků o rozloze
18,3 ha podél Lidické ulice jižně od
Rožnova chtěli změnou nezastavitelného území zemědělského půdního
fondu umožnit výstavbu rodinných domů. Jelikož však rada města k tomuto
záměru nepřijala žádné usnesení a tudíž změnu územního plánu nedoporučila, zastupitelstvo v souladu s doporučením rady návrh na pořízení změny územního plánu neschválilo.

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

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Zajímavé osobnosti města
Vojtěch Matyáš Jírovec
Královské město České Budějovice se může chlubit celou
řadou osobností, které se podílely nejen na vývoji krajské
metropole, ale promlouvaly i do dějin. Dnes se zastavíme
u skladatele Vojtěcha Matyáše Jírovce, který působil hlavně
v zahraničí pod jménem Adalbert Gyrowetz.
Narodil se 20. února 1763 v Českých Budějovicích a zemřel
19. března 1850 ve Vídni. Byl synem ředitele kůru katedrály
v Českých Budějovicích. Studoval filosofii a práva v Praze, odjel ale do Vídně, kde se seznámil s velikány Haydnem a Mozartem. Ten dokonce roku 1785 provedl jednu z jeho symfonií.
Působil také v Itálii. Za život zkomponoval na 60 symfonií,
40 klavírních sonát, 20 mší a mnoho dalších skladeb. Protože
byl pověstným konzervativním přístupem, vysloužil si přezdívku Božský šosák.

Na lince číslo 1 nahradí
trolejbusy autobusy
Trasa i podoba jedné z nejvytíženějších linek městské hromadné dopravy č. 1
dozná pravděpodobně v budoucnu významných změn. Tou největší je, že jednička bude převedena na trolejový provoz.
„S tím souvisí i úprava trasy této linky,
protože předpokládáme, že trolejbusy by
jezdily od ulice U Pily ve Vrátě až na sídliště Máj,“ informovala náměstkyně primátora Ivana Popelová. Jenže jednička nyní
jezdí až do Haklových Dvorů a na druhé
straně na Rudolfov. Pro některé obyvatele
představuje hlavní dopravní linku pro
cestu do práce nebo města.
„Samozřejmě, že i nadále počítáme
s obsluhou těchto míst. Dělo by se tak ale
pomocí takzvaných příměstských autobusů, na něž by mohli cestující pohodlně
přestoupit na nových přestupních terminálech jedničky,“ nastínila náměstkyně
primátora.
Ekonomický přínos
Tato změna bude mít podle ní ekonomický přínos pro Dopravní podnik města
České Budějovice, protože zatímco na
lince číslo 1 uvnitř města se i nadále počítá
s provozem kloubových vozů, příměstské
spoje by obsluhovaly krátké autobusy,
které by vyjížděly v pravidelných intervalech podle potřeb dopravní obsluhy toho
kterého místa.
„Příměstská doprava vyžaduje daleko
menší počet spojů než vnitroměstská, kde
je koncentrace cestujících největší. Navíc
se ukazuje, že pohonné hmoty začínají být
dražší než elektřina, kterou k pohybu trolejbusy využívají, a také je nelogické, aby

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

pod trolejemi jezdily autobusy,“ prohlásila
ještě Popelová.
Dalších podstatných změn dozná jednička na sídlišti Máj a Šumava. V současné době jezdí spoj z Husovy ulice do
Oskara Nedbala a potom se dostává buď
přes ulici Milady Horákové do Haklových
Dvorů nebo přes Větrnou na konečnou
stanici v ulici Milady Horákové.
„Nově by tato linka byla vedena přes
Husovu, pak po ulici Evžena Rošického,
Milady Horákové až na stávající točnu
Antonína Barcala, kde končí například
trolejbus číslo 3 nebo 17,“ poznamenala
náměstkyně primátora a doplnila, že takto
vedená linka by měla význam především
pro zlepšení dopravní obslužnosti severní
části sídlišť Máj a Šumava a navíc pomůže
obsloužit i nově vznikající areál v bývalých čtyřdvorských kasárnách.
Nové zastávky
„Přibyly by dvě nové zastávky, což je
z hlediska obou sídlišť významná zpráva,“ doplnila Popelová s tím, že změna
v trasování linek počítá u bývalých kasáren s vybudováním přechodů pro chodce s dělícími ostrůvky.
„Kdy k této změně dojde, nedokáži
přesně říci. Záležet bude na úspěšnosti
našich žádostí o dotace na tuto akci. Rádi
bychom, aby už letos bylo vše projekčně
připraveno. Pak bychom mohli považovat
termíny dokončení změn v letech 2008 nebo 2009 za reálné, pokud bude v odpovídající době vyhlášen i regionální operační
program,“ dodala náměstkyně Popelová.

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

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

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Irská kultura
v Budějovicích
Závěr října bude v Českých Budějovicích patřit irské kultuře. Diváci se mohou
těšit v rámci festivalu Shamrock - Irsko na
dosah! na koncerty, taneční představení,
výstavu či kulinářské speciality.
Akce vyvrcholí 27. října v Domu kultury
Metropol, kde se od 19. hodin rozjede maratón hudebních a taneční vystoupení. Návštěvníci uslyší například trio špičkového
irského dudáka, irského zpěváka Eoghana
O’Reillyho s kapelou nebo českou zpěvačku Věru Kláskovou, která předvede irské
balady. Tradiční hudbu Irska předvede skupina Shivers a irský tanec formace La Quadrilla. Chybět nebude ani představení Divadla Kvelb.
K doprovodným programům festivalu
patří týden irské kuchyně v restauraci
Metropol (22 - 26. 10.), přednáška v Britském centru (25. 10.), bohoslužba v klášterním kostele Obětování Panny Marie
(28. 10.) či vernisáž výstavy fotografií
a irské krajky v Metropolu (26. 10.)

1. JVS a.s.
Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112, e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz
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Japonský violoncellista potěšil publikum
v Českých Budějovicích
Japonský violoncellista Mineo Havashi, který je svým uměním známý po
celém světě, nadchl publikum v Českých Budějovicích. Ve svém vystoupení
v Domě kultury Metropol 5. září, které
bylo součástí letošního ročníku Hudebních slavností Emy Destinnové, zahrál
společně se Symfonickým orchestrem
FOK několik proslulých skladeb. Koncert pod taktovkou dirigenta Ondřeje
Kukala podpořila společnost 1. JVS a. s.
patřící do skupiny Veolia Voda.
Hudební slavnosti Emy Destinnové
se letos konaly už poosmnácté. Každoročně je na přelomu srpna a září pořádá
Festivalová kancelář Emy Destinnové,
která při závěrečném galakoncertu
k poctě Emy Destinnové pozve k účinkování některého z umělců, který zpíval
v nejslavnějších dómech jako Destinnová, tedy v americké Metropolitní

opeře a anglické Covent Garden. Součástí hudebních slavností jsou i instrumentální, sborové a varhanní koncerty, na kterých účinkují známí tuzemští
i zahraniční sólisté.
Letošní ročník festivalu, nad nímž
stejně jako předchozích letech převzali
záštitu jihočeský hejtman Jan Zahradník a českobudějovický primátor Juraj
Thoma, trval od 17. srpna do 8. září.

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

Nejtěžší je se rozhodnout... ostatní můžete klidně nechat na nás!

Víte, že...
Během stavovského povstání a následující třicetileté války zůstaly České
Budějovice opět na straně císaře a odolaly útokům stavovské armády. Moderní opevnění učinilo z města strategicky důležitou pevnost, kam během
války ve třicátých letech 17. století několikrát přesídlili nejvyšší zemští
úředníci a zdejší kostel tehdy krátce
ukrýval české korunovační klenoty.
Zatímco vlastní válečné události mnoho
škod nezpůsobily, zničení více než poloviny domů zapříčinil rozsáhlý požár
v červenci 1641. Obnova města trvala
několik desetiletí. Barokní éra opět pronikavě změnila podobu veřejných budov i soukromých domů ve městě, obohatila České Budějovice o řadu církevních památek a mimo jiné též o jeden ze symbolů města - Samsonovu kašnu. Budějovičtí si oblíbili poutě k blízkému léčivému prameni na Dobré Vodě,
kde právě v této době vznikl skvostný
barokní chrám.

Město připraví
výstavu Bonsají
Výstavba nové myčky
a lakovny vozidel finalizuje
Začátkem roku 2007 začaly práce na výstavbě nových servisních provozů ve vozovně autobusů Dopravního podniku, na nové lakovně a myčce vozidel. Kapacitní a zejména technický stav původních provozů a dosluhujících technologií již
neodpovídal současným normám jak v oblasti kvality realizovaných servisních
prací, tak zejména v oblasti ekologických norem. V závěru roku 2006 schválilo
představenstvo společnosti projekt stavební rekonstrukce vhodných prostor
a jejich vybavení moderní technologií splňující
přísné technické a ekologické normy.
V prostorách lakovny je již nainstalován
moderní lakovací box Nova Verta Prestige
K40 s celkovou délkou lakovací kabiny 23 m.
Kabina může být volitelně rozdělena na dvě
lakovací stanoviště s délkou 18 m a 5 m.
Součástí provozu lakovny budou také tři přípravná stání, kde bude probíhat příprava vozidel před lakováním, jako například odstrojení, tmelení a další povrchové úpravy před
Nová lakovna bude dokončena samotným lakováním. Kvalitní osvětlení,
v závěru roku 2007
odvětrání a filtrace vzduchu budou jedním
z předpokladů vysoké kvality a životnosti lakovaných povrchů. Lakovna bude
využívána jednak pro vlastní potřeby Dopravního podniku, ale také pro externí
zakázky z oblasti automobilové dopravy a dalších technologických prvků, které
vyžadují kvalitní ošetření povrchu lakem.
V části prostor určených pro exteriérové mytí vozidel bude instalována mycí
linka Istobal PK200. Kapacita myčky je závislá na zvoleném programu a pohybuje se od 5 do 12 vozidel za hodinu. Vzhledem k limitovaným vlastním potřebám mytí bude část kapacity nabídnuto externím zájemcům z řad dopravních,
logistických nebo stavebních společností.
Dokončení této významné investiční akce v celkové hodnotě 33 mil. Kč je
plánováno do konce roku 2007. V lednu 2008 budou oba provozy uvedeny do
zkušebního provozu.

Kostel Sv. Rodiny zkrášlí
Další z českobudějovických památek
zkrášlí noční osvětlení. Po sousoších v historickém jádru města, která se rozzářila
při loňském adventu, bude od 28. října
nově osvícen kostel Sv. Rodiny, který se
nachází na rozhraní centra a Senovážného
náměstí, na křižovatce ulic Karla IV. a Jirsíkova.
„Ve městě tak přibude další objekt,
který mohou místní i návštěvníci při večerní procházce ulicemi obdivovat. Ve
městě s takovým kulturním bohatstvím,
jakým oplývají České Budějovice, by večer

neměly zářit jenom reklamy a lampy veřejného osvětlení,“ poznamenal primátor
Juraj Thoma.
Investice vyjde na 765 tisíc korun
a zajistí ho společnost Eltodo Citellum,
která ve městě spravuje veřejné osvětlení.
Kostel osvítí kombinace 18 reflektorů a 13
zemních svítidel. „Reflektory ozáří stěny
kostela plošně a zemní svítidla zespodu
zvýrazní jeho architektonickou členitost,“
doplnil primátor. Loni v zimě město nechalo osvítit sedm sousoší a soch z 18. století, které předtím byly restaurovány.

Výstavu bonsají a suiseki připraví ve
dnech 4. – 14. října v radniční výstavní síni historické budovy radnice na náměstí
Přemysla Otakara II. Česká asociace suiseki. Lidé budou mít možnost pokochat se
tradičním japonským uměním.
Od 17. října do 3. listopadu budou expoziční prostory patřit malíři Františku Řežábovi. Zájemci na výstavě konané k 100. výročí autorova narození zhlédnout jihočeskou krajinu očima umělce.
Statutární město České Budějovice také
pořádá 11. října v Kulturním domě Slavie
tradiční pořad pro seniory nazvaný Odpoledne s vůní máty.
Na 28. října chystá město společně se
Svazem bojovníků za svobodu ČR od 9. 30 hodin na nám. Přemysla Otakara II. Den vzniku samostatného československého státu.

Nové brožury
o kráse Budějovic
Zřejmě již od poloviny října budou
zdarma k dispozici v Turistickém informačním centru sídlícím v objektu historické radnice nové brožury, které budou
sloužit návštěvníkům krajské metropole.
Jejich vznik podpořil Jihočeský kraj
dvěma granty v celkové výši 180 tisíc
korun. „Nové brožury mají jednotný grafický styl a jsou v českém, anglickém
a německém jazyce,“ uvedla Dana Dobiášová z oddělení cestovního ruchu českobudějovického magistrátu a upřesnila, že propagační materiály budou poskytovat zejména návštěvníkovi komplexní informace o městě.
„To znamená od praktických kontaktů na služby včetně ubytování po pamětihodnosti a zajímavosti, možnosti
kulturního a sportovního vyžití a trávení
volného času včetně tipů na výlety,“ dodala Dobiášová.

Sbírka na školu v Africe
Společnost Člověk v tísni a Junák –
svaz skautů a skautek ČR pořádají ve
dnech od 9. do 10. října 2007 veřejnou
sbírku „Postavme školu v Africe“.
V Českých Budějovicích se budou moci
zájemci připojit ve dnech 9. až 11. října na
třech místech v centru. Cílem sbírky je
každoročně získat finanční prostředky na
stavbu základních škol v Etiopii.
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MĚSTSKÁ POLICIE
Policie zkvalitnila řízení i přípravu
Základním předpokladem pro zkvalitnění práce strážníků bylo zefektivnění dosavadní značně nepřehledné a neefektivní
organizační struktury městské policie. Od
1. září 2007 proto byla radikálně proměněna. Zjednodušily se vztahy mezi vedením,
hlídkovou službou a podpůrnými činnostmi,
byl snížen počet strážníků na administrativních pozicích a posílila se hlídková služba.
Od 1. září se městská policie člení na
čtyři odbory (1. právní a kontrolní, 2. ekonomický a servisní, 3. výkon služby a 4. prevence). Nové odbory pod sebe logičtěji
a přehledněji shrnují související činnosti
(právní + přestupky, materiální zabezpečení + ekonomika, hlídková služba + výcvik).
Nová organizační struktura tak nahradila
starou nevyhovující, příliš složitou a často
s nelogicky rozdělenými kompetencemi.
Městská policie měla dříve zbytečně dva
zástupce ředitele (jeden řídil výkon služby,
druhý pak ekonomiku, prevenci, přestupky,
výcvik a odchyty) a tři samostatná oddělení
(materiálně-technického zabezpečení; právní, školicí a kontrolní; oddělení sekretariátu
ředitele), z nichž některá byla dále členěna.
„Kromě toho v městské policii byly velice složitě rozdělované kompetence, všude
byla spousta zástupců dalších zástupců, až
nakonec pravá ruka nevěděla, co dělá levá.
O nepřehlednosti staré struktury svědčí
například to, že ze tří strážníků zabývajících se řešením přestupků jeden spadal pod
zástupce ředitele pro hlídkovou službu
a dva pod zástupce pro ekonomiku a prevenci,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.
Snížil se počet strážníků na administrativních pozicích, nebo byli tito lidé převedeni z kategorie strážník do kategorie
občanský zaměstnanec. Strážníci v administrativě zůstali pouze tam, kde je to ze

zákona nutné (přestupky, vedoucí místa).
Důvodem tohoto opatření jsou mzdové
úspory – strážníci v administrativě brali
zbytečně příplatky jako strážníci na ulici,

Výcvik a taktická příprava strážníků jsou intenzivnější než dříve. Zatímco dříve strážníci
cvičili minimálně, dnes je výcviková místnost využívána každý den. Strážníci absolvují
trojnásobný objem výcviku oproti v minulosti. Na snímku jsou strážníci Martin Kamiš
(nahoře) a Bohumil Baran.
Foto Městská policie České Budějovice
přestože jejich práce byla méně riziková.
Výrazné změny doznala i přímá hlídková služba. Čtyři turnusy, které se střídají
po dvanáctihodinových směnách v nepřetržité službě, nově vedou velitelé směn

Představujeme nové vedení
Razantních změn
doznalo i vedení městské policie. Bývalý
ředitel i jeho dva zástupci v průběhu roku
odešli a od června je
primátorem určen ke
koordinaci všech činností městské policie
Vilém Vávra, který je
tak nejvýše postaveným strážníkem. Navíc je vedoucím odboru výkonu služby, čili zodpovídá za hlídkovou činnost městské policie.
Dvaačtyřicetiletý absolvent Vysoké školy ekonomické není žádným nováčkem,
u Městské policie České Budějovice je od
jejího založení, tedy od roku 1991. „Snad
ani není funkce, kterou bych za tu dobu neprošel. Začínal jsem jako řadový strážník,
postupně jsem byl vedoucím obvodní služebny Máj, když ještě existovala, potom
operačním, následně zástupcem ředitele

pro hlídkovou službu a nakonec vedoucím
oddělení materiálně-technického zabezpečení,“ přibližuje Vávra.
Před nástupem k městské policii pracoval jako technicko-hospodářský pracovník
v zemědělství. „K městské policii jsem se
dostal vlastně náhodou. Ale ta práce mne
lákala a stále baví. Cením si na ní různorodosti a pestrosti a také toho, že můžu pracovat s lidmi,“ vysvětlil Vávra.
Přestože změny, kterými městská policie letos prošla, jsou značně rozsáhlé, brání
se Vávra tomu, že by byla všechna práce
hotová. „Základy už jsou položené, ale čeká
nás řada dalších dílčích kroků. Například
pořízení software na podporu činností
městské policie nebo radiostanic s GPS,
případně i personální změny. Velkou výzvou do budoucna je hledání nových prostor
pro městskou policii, která se oproti devadesátým letům rozrostla a nynější budova už kapacitně nepostačuje,“ naznačil
Vávra.

Další plánované změny
Září 2007 bylo pro Městskou policii
České Budějovice sice zlomové, ale seznam
změn reorganizací a zavedením obvodů nekončí. V lednu přijde další velká novinka –
služebna na Máji.
„Sídliště je skutečně kritickou lokalitou, a proto je nutné, aby tam strážníci byli
přítomni nepřetržitě. Na služebně budou
mít potřebné zázemí, navíc za nimi budou
moci přijít občané se svými podněty. Prostory již máme vytipovány – nacházejí se
v ulici Antonína Barcala naproti multikinu
a jsou v majetku města, pouze je nutné
upravit je pro potřeby městské policie,“
uvedl primátor Juraj Thoma.
Navíc chce primátor vyjednat i v ostatních částech města zázemí pro strážníky
na základních školách, jejichž zřizovateli je
město. „V průběhu podzimu to projednám
s řediteli, zda by strážníkům neposkytli
alespoň místnost, kde by si mohli odpočinout, nasvačit se nebo si dojít na WC. Přítomnost strážníků na školách bude vhodná
i z preventivních důvodů,“ dodal Thoma.
V říjnu bude městská policie vybavena
novým softwarem, který zajistí integraci

info

a jejich zástupci, kteří nahradili dřívější
operační (ti byli v každé směně dva).
Operační dříve řídili strážníky v terénu
pouze od stolu na základně prostřed-

všech technických podpor a kompletní
přehled o všech činnostech jednotlivých
strážníků i městské policie jako celku.
Statistiky vzešlé z tohoto systému umožní
efektivně vyhodnocovat potřeby v jednotlivých částech města.
Počátkem roku 2008 by dále měla být
městská policie vybavena vysílačkami se
zabudovanými zařízeními GPS, které
umožní na operační středisko nepřetržitě podávat informaci o pozici strážníka.
V současnosti jsou GPS pouze ve služebních vozech. Zavedení GPS zvýší jak bezpečnost strážníků, tak i kontrolu nad nimi,
neboť obzvláště při nočních službách mají
někteří méně spolehliví strážníci tendenci
vyhýbat se práci.
Od ledna začne platit i nový motivační
systém, který bude komplexně posuzovat
práci každého strážníka a stanoví pevná
pravidla pro její finanční ohodnocení.
Strážníci budou hodnoceni nejen za své
výkony na ulici, ale i za aktivitu, snahu
nebo zodpovědný přístup k fyzické, taktické i právní přípravě.

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

nictvím vysílačky, přičemž docházelo při
větších zásazích za účasti více hlídek ke
zmatkům.
Náplň práce velitele směny je mnohem
aktivnější – nejenže nese hlavní zodpověd-

nost za průběh služby, ale sám vyjíždí na
obhlídky města, úkoluje strážníky na základě vlastních zjištění nebo hlášení předchozích směn a v případě větších zásahů
vyjíždí na místo, aby činnost strážníků
koordinoval přímo. Zástupce velitele směny
má na starosti především přijímání podnětů na lince 156, ale v případě nepřítomnosti velitele směny na základně přebírá
jeho povinnosti.
Další změnou je zařazení psovodů do
hlídkové služby. V každém ze čtyř turnusů
bude jeden psovod (jak budou postupně
ukončovat potřebné zkoušky), kteří budou
oproti dřívějšku normálně hlídkovat a také
jako dříve zajišťovat odchyty.
Počet strážníků na kamerách se snížil
ze dvou na jednoho v turnusu a celkem
čtyři strážníci tak posílili hlídky na ulicích.
Stejně tak čtyři strážníci jezdící dříve v odtahovém autě – odtahy nyní zajišťuje pouze
civilní řidič na zavolání strážníků v terénu.
Na ulici tak přibylo celkem 8 strážníků.
Tím však výčet změn nekončí. Náplň
práce strážníků se posunula od dopravy
(dříve přes 90% řešených přestupků) k dohledu nad veřejným pořádkem, v tomto
smyslu jsou strážníci i úkolováni. Zpřísnily
se nároky na strážníky, v důsledku nesplnění nebo odmítnutí fyzických testů odešlo
pět strážníků. Taktický a fyzický výcvik je
intenzivnější než dříve, po právní stránce jsou strážníci proškolováni správním odborem magistrátu města, aby přestupky,
které tyto dvě složky řeší, byly v co největší
míře úspěšně dotaženy do konce. To je podstatný rozdíl oproti minulosti, kdy byla fyzická a taktická příprava strážníků pojímána se značnou benevolencí a školení se konala naprosto nedostatečně prostřednictvím nástěnky.

Rok změn
Jsem rád, že po
roce usilovné práce celého týmu lidí můžeme představit změny, které se za tu dobu
v Městské policii České Budějovice odehrály.
Nejrazantnější
změna nastala
od 1. září, kdy byla zjednodušena
a zefektivněna organizační struktura
městské policie a strážníci začali hlídkovat v obvodech, do nichž bylo město rozděleno. To pro kvalitní práci
strážníků považuji za zcela zásadní –
nejdůležitějším přínosem strážníka
k ve-řejnému pořádku a bezpečí je dobrá znalost místa, kde hlídkuje. Druhým pozitivem bude výrazné navýšení
počtu strážníků. Donedávna chránilo
město 78 strážníků, od Nového roku
jich bude 104. A části z nich i občanům bude k dispozici nová služebna
na Máji. Samozřejmě, že ani přes tyto
příznivé změny nelze očekávat, že
všechny problémy zmizí ze dne na
den. Ale věřím, že jsme učinili první
krok k tomu, aby se městská policie
stala důvěryhodným partnerem pro
nás všechny občany tohoto města
a abychom se v ulicích postupně díky
strážníkům cítili bezpečněji.
Juraj Thoma, primátor města

Rozdělení strážníků do obvodů
Hlídková služba se skládá ze čtyř turnusů, které se střídají nepřetržitě po dvanáctihodinových směnách (každý strážník
slouží dvě denní, dvě noční a pak má čtyři
dny volno), a strážníků zařazených do osmihodinových směn (každý strážník slouží
pět různě rozložených směn za týden).
Turnus tvoří šest lidí centrální podpory
(velitel směny, jeho zástupce, obsluha kamerového systému, psovod, strážník přidělený k Jihočeské parkovací a civilní řidič
odtahového vozidla) a dalších 12 strážníků
v hlídkách. Turnus tak má v současnosti
18 lidí, cílový stav k 1. lednu 2008 je 22 lidí.
Nepřetržitou hlídkovou službu nyní zajišťuje celkem 72 lidí, od ledna pak 88 lidí.
V osmihodinových směnách slouží nyní
celkem 8 strážníků, od ledna jich bude
16. Nyní má tedy městská policie 80 lidí

OBVOD

Výkon
služby

v hlídkové službě, v roce 2008 to bude 104.
Strážníci jsou od září nastálo rozděleni
do šesti obvodů, z nichž dva byly stanoveny
jako prioritní - Centrum (zahrnující i Pražské předměstí) a Máj (včetně sídliště Šumava). V centru se pohybuje nejvíce lidí, je
zde největší koncentrace restaurací a obchodů, na Máji je zase vysoká kriminalita.
V těchto dvou obvodech bude městská policie vykonávat nepřetržitou hlídkovou službu zajištěnou právě turnusy (v každém obvodu se bude neustále v jakoukoliv denní dobu pohybovat šest strážníků, od ledna osm).
Ostatní čtyři obvody (Vltava, Nemanice,
Suché Vrbné a Rožnov) byly vyhodnoceny
jako klidnější. Do každého jsou proto přiděleni dva strážníci sloužící v pěti osmihodinových směnách rozložených pružně
podle potřeby do celého týdne. Od ledna

budou v každém obvodu 4 strážníci, což
ještě zvýší pružnost hlídkové služby –
strážníci mohou mít směny rozvrženy tak,
aby byl pokrytý každý den v týdnu, nebo
naopak mohou v kritické dny (např. pátek
večer) sloužit všichni čtyři najednou.
Kromě toho bude navíc vykonávat hlídkovou činnosti i psovod, úkolovaný podle
potřeby velitelem směny. Prioritně se bude strážník doprovázený psem zaměřovat
na obvody Máj a Centrum.
Rozdělení strážníků do obvodů a celkové počty shrnuje níže uvedená tabulka.
Z ní vyplývá, že pořádek v Českých Budějovicích střeží nyní v každý okamžik
minimálně 18 strážníků (turnus) a maximálně 26 strážníků (turnus+směny). Od ledna budou tyto hodnoty 22 až 38 strážníků.
Podrobnosti o jednotlivých obvodech
včetně map naleznete na zadní straně.

Počet strážníků

Ve službě nyní Ve službě 1.1.2008

Celkem nyní

Celkem 1.1.2008

Centrum

Turnus

6

8

24

32

Máj

Turnus

6

8

24

32

Vltava

Směny

2

4

2

4

Suché Vrbné

Směny

2

4

2

4

Nemanice

Směny

2

4

2

4

Rožnov

Směny

2

4

2

4

Turnus

12

16

48

64

Směna

8

16

8

16

Centrální podpora

6

6

24

24

Celkem ve službě

26

38

80

104

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

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

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Tato ikona označuje místa prioritního dohledu, na která strážníci ve svých obvodech zaměřují zvláštní pozornost. To znamená, že tudy budou pravidelně procházet a tyto lokality nejčastěji z celého obvodu kontrolovat.

Obvod 1 - Centrum

Obvod 4 - Nemanice

Charakterizace
historické centrum a okolí včetně přilehlých parků, Pražské předměstí, okolí Lannovy třídy
Zázemí
centrála J. Haška 2
Místa prioritního dohledu
náměstí Přemysla Otakara II., Lannova třída, Palackého náměstí
Zajištění hlídkové činnosti - TURNUS
Lidské zdroje nyní: 2 dvoučlenné pěší hlídky a 1 dvoučlenná autohlídka.
Celkem 4 turnusy x 6 strážníků = 24 strážníci.
Cílový stav: 3 dvoučlenné pěší hlídky a 1 dvoučlenná autohlídka.
Celkem 4 turnusy x 8 strážníků = 32 strážníci.

Obvod 2 - Máj

Obvod 5 – Suché Vrbné

Charakterizace
Sídliště Máj, Zavadilka, sídliště Šumava, Stromovka
Zázemí
služebna A. Barcala 2 (naproti multikinu CineStar)
Další možné zázemí
ZŠ Máj I, II, ZŠ O. Nedbala
Místa prioritního dohledu
ulice V. Volfa, M. Chlajna, J. Bendy
Zajištění hlídkové činnosti - TURNUS
Lidské zdroje nyní: 2 dvoučlenné pěší hlídky a 1 dvoučlenná autohlídka.
Celkem 4 turnusy x 6 strážníků = 24 strážníci.
Cílový stav: 3 dvoučlenné pěší hlídky a 1 dvoučlenná autohlídka.
Celkem 4 turnusy x 8 strážníků = 32 strážníci.

Charakterizace
Suché Vrbné, Nové Vráto, průmyslová zóna na Vrbenské, okolí Rudolfovské, Kaliště a Třebotovice
Možné zázemí
ZŠ Pohůrecká
Místa prioritního dohledu
Suchovrbenské náměstí a okolí
Zajištění hlídkové činnosti - SMĚNY
Lidské zdroje nyní: Na směnu jedna dvoučlenná hlídka, celkem na obvod 2 strážníci, kteří
budou za týden sloužit 5 osmihodinových směn.
Cílový stav: Na obvod 4 strážníci rozložení podle potřeby do více různě kombinovaných
osmihodinových směn.

Obvod 3 - Vltava

Obvod 6 – Rožnov

Charakterizace
sídliště Vltava, zástavba kolem výstaviště, Haklovy Dvory, České Vrbné, Vrbenské a Vávrovské rybníky
Možné zázemí
ZŠ Bezdrevská
Místa prioritního dohledu
náměstí sídliště Vltava (prostor před KD Vltava) a okolí
Zajištění hlídkové činnosti - SMĚNY
Lidské zdroje nyní: Na směnu jedna dvoučlenná hlídka, celkem na obvod 2 strážníci, kteří
budou za týden sloužit 5 osmihodinových směn.
Cílový stav: Na obvod 4 strážníci rozložení podle potřeby do více různě kombinovaných
osmihodinových směn.

info

Charakterizace
Nemanice, Kněžské Dvory, Husova kolonie, průmyslová zóna mezi Nádražní a Okružní
Možné zázemí
Dopravní podnik města České Budějovice
Místa prioritního dohledu
Obytná zástavba v Nemanicích
Zajištění hlídkové činnosti - SMĚNY
Lidské zdroje nyní: Na směnu jedna dvoučlenná hlídka, celkem na obvod 2 strážníci, kteří
budou za týden sloužit 5 osmihodinových směn.
Cílový stav: Na obvod 4 strážníci rozložení podle potřeby do více různě kombinovaných
osmihodinových směn.

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

Charakterizace
Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Rožnov, Nové Roudné
Možné zázemí
ZŠ Grünwaldova, ZŠ L. Kuby
Místa prioritního dohledu
obytná zástavba Lineckého předměstí, okolí Polikliniky Jih
Zajištění hlídkové činnosti - SMĚNY
Lidské zdroje nyní: Na směnu jedna dvoučlenná hlídka, celkem na obvod 2 strážníci, kteří
budou za týden sloužit 5 osmihodinových směn.
Cílový stav: Na obvod 4 strážníci rozložení podle potřeby do více různě kombinovaných
osmihodinových směn.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

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

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

