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1 Akční plán a financování realizace 

Aktualizovaný akční plán vychází z původního návrhu Akčního plánu, který byl zpracován v roce 2017 

a obsahuje aktualizovaný návrh aktivit/opatření pro plnění jednotlivých dílčích priorit a cílů a tím i 

strategického plánu jako celku v letech 2019 – 2020.  

Přehled jednotlivých opatření je zpracován jako základní přehled, který u každého opatření stanovuje 

indikátor pro monitoring realizace daného opatření a předpokládanou finanční náročnost pro 

následující období. Akční plán tak v tomto ohledu slouží jako základní podklad pro stanovení rozpočtu 

Strategického plánu města na následující období. 

Akční plán se připravuje na 2-3 roky, ale současně se pravidelně aktualizuje podle výsledků realizace 

předcházejícího období. Akční plán tedy vzniká každoročně, vždy na 2-3 následující roky tak, že se 

aktualizuje předcházející akční plán, vyřazují se z něj splněné aktivity a úkoly, upravují se dosud 

nesplněné a doplňují se aktivity nové, představující návazné nové kroky na již realizované aktivity, nebo 

vzešlé z průběžného vyhodnocení aktuální situace v dané oblasti a provedené aktualizace Akčního 

plánu. 

Akční plán je možné aktualizovat také v průběhu roku, pokud je třeba řešit situace, které nebyly 

předvídány, je třeba reagovat na nově vyvstalé potřeby či podmínky a v širším smyslu je třeba 

přizpůsobit naplánované aktivity skutečným možnostem. 

 

 



   

PRIORITNÍ OBLAST A – PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ, LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A INOVACE 

Opatření A.1 Vytvořit systém predikce potřeb a získání a udržení pracovní síly ve městě 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019 
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

A. 1.1 Analýza potřeb na trhu práce pro 
metropolitní oblast Českých Budějovic 

JHK ObHK CB 

Pilotní šetření 2018 
Zpráva o potřebě 
prac. síly ve 
vybraných oborech 

Počet společných 
projektů/opatření 
na minimalizaci 
dopadů změn na 
trhu práce 

V rámci 
programu 
KOMPAS 

V gesci UP ČB 0 

A. 1.2 Pracovní skupina (PS RLZ ČB) pro 
rozvoj lidských zdrojů  

JHK ObHK CB 
Ustavena PS RLZ ČB, 
setkání PS RLZ 
Počet jednání PS 

Podíl společných 
projektů v oblasti 
lidských zdrojů 

V gesci JHK V gesci JHK  

A. 1.3 Systém pro lepší integraci a orientaci 
zahraničních pracovníků ve městě 

Magistrát města – 
ORVZ 

Navržená opatření 
pro integraci 
Vyhodnocení 
účinnosti opatření 

Podíl cizinců s lepší 
informovaností o 
možnostech 
integrace ve městě 

V gesci JHK V gesci JHK 

Příprava návrhu 
cca 200 tis. Kč, 
realizace 
opatření, řádově 
statisíce Kč 

 A. 1.4 Podpora rozvoje bydlení pro mladé 
lidi 

Magistrát města – 
odbor školství a 
sociálních věcí 

Vyhledávací studie 
Plochy/objekty 
připravené pro 
bydlení mladých 

- 

200 tis. Kč, 
dále dle 
charakteru 
návrhů studie 

Zpracování 
koncepce v gesci 
magistrátu, 
realizace vlastní 
výstavby desítky 
až stovky mil. Kč 

Opatření A.2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na trhu práce 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

A. 2.1 Polytechnika na základních a 
mateřských školách 

Magistrát města – 
odbor školství a 
sociálních věcí 

Pilotní výuka, 
vyhodnocení 

Počet MŠ a ZŠ ve 
městě se zavedenou 
polytechnikou 

Dle 
vyhodnocení 
souč. stavu 

Dle 
vyhodnocení 
souč. stavu 

Zpracování 
návrhu opatření v 
gesci magistrátu, 
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Podíl žáků 
absolvujících 
polytechnickou 
výuku na ZŠ/MŠ 

realizace 
případných 
podpůrných 
opatření statisíce 
Kč 

A. 2.2 Systém podpory spolupráce 
základních a středních škol ve městě 

Magistrát města – 
odbor školství a 
sociálních věcí 

Pilotní grantový 
program 

Počty přihlášených 
na SŠ technic. 
Směru 

- 

150 tis. Kč, 
dále dle 
vyhodnocení 
pilot. kola 

Zpracování 
návrhu opatření v 
gesci magistrátu, 
realizace 
případných 
podpůrných 
opatření statisíce 
Kč 

A. 2.3  Science centrum České Budějovice 
Magistrát města – 

ORVZ 

Formulace potřeb 
města a jejich 
zahrnutí do návrhu 
science centra 

Návštěvnost 
vzniklého science 
centra 
Počty přihlášených 
na školy 
odpovídající 
perspektivním 
oborům ve městě 
Počet návštěvníků 
města 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 
 

- 

150 tis. Kč, 
dále dle 
vyhodnocení 
pilot. kola 

Zpracování 
návrhu grantové 
podpory v gesci 
magistrátu, 
realizace 
grantového 
programu cca 200 
tis. 

Opatření A.3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál města 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 
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A. 3. 1 Koordinace aktivit zaměřených na 
podporu využití výsledků výzkumu a vývoje a 
zvýšení podnikavosti 

JAIP 

Společná 
koordinační 
platforma o 
výsledcích VaV o 
podpoře 
podnikavosti 
Návrh opatření na 
zlepšení koordinace 

Podíl společných 
projektů se 
zapojením všech 
subjektů 
Podíl 
koordinovaných 
projektů 
navázaných na 
celkový koncept 

Dle charakteru 
opatření 

Dle charakteru 
opatření 

 
Zpracování 
návrhu pro 
zlepšení 
koordinace aktivit 
50 tis., realizace 
opatření v gesci 
JAIP 

A. 3.2 Lepší vzájemná informovanost 
výzkumných subjektů a firem o poptávce a 
nabídce výzkumných kapacit 

JAIP 
Společný systém 
informací o nabídce 
a poptávce po VaV 

Podíl informací o 
výsledcích VaV, a o 
nabídce a poptávce 
ve VaV (výzk. 
organizace, firmy) 
dostupných 
z jednoho místa 

Dle charakteru 
opatření 

Dle charakteru 
opatření 

Vyhodnocení 
aktuální situace 
jednotné 
prezentace 40 tis., 
realizace opatření 
zaměřených na 
lepší výměnu 
informací desítky 
až stovky tis. Kč 

A. 3.3 Podpora využití výzkumného 
potenciálu Jihočeské univerzity a 
Biologického centra Akademie Věd ČR 

Magistrát města – 
ORVZ 

Podpis memoranda 
o spolupráci, 
připravenost 
strategického 
projektu, realizace 
pilotních projektů. 

Počet nových firem 
v oborech s vysokou 
PH, navazující na 
místní VaV 

- 2 mil. Kč 

Podpora realizace 
pilotních projektů 
spolupráce 1 mil. 
kč 

Opatření A.4 Vytvořit lepší podmínky a zvýšit nabídku nemovitostí vhodných pro podnikání 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

A. 4.1 Nabídka rozvojových ploch pro 
rozšíření stávajících, případně příchod nových 
firem působících v perspektivních oborech 
s vysokou přidanou hodnotou 

Magistrát města – 
ORVZ 

Vytipované a 
prověřené lokality, 
dohoda o jejich 
využití 

 
Počet investorů 
z řad místních firem 
využívajících lokality 
pro svůj další rozvoj 

- 
300 tis., dle 
charakteru 
studie 

Zpracování studie 
posouzení 
jednotlilvých 
lokalit 300 tis. 
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1-3 lokality 
připravené pro 
investory a 
propagované 
Realizované 
propagační aktivity 
(účast na veletrzích 
apod.) 

Počet nových 
investorů 
v perspektivních 
oborech 
 

Výkup pozemků a 
vytvoření 
průmyslové zony 
desítky až stovky 
mil. Kč 
Propagační 
materiály 
propagující 
vytvořenou 
průmyslovou 
zonu cca 50 tis. Kč 

A. 4.2 Program podpory přílivu investic 
v perspektivních oborech 

Magistrát města – 
ORVZ 

Schválený a 
dohodnutý program 

Nové investice 
s vysokou PH 
usídlené v ČB 

- 
Dle charakteru 
programu 

Statisíce Kč dle 
rozsahu zadání 
studie hodnotítí 
výzkumný 
potenciál města a 
navrhující 
program pro 
podporu přílivu 
investic. 

Opatření A.5 Zvýšit vstřícnost veřejné správy a zlepšit komunikaci města s podnikateli 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

A. 5.1 Systém aktivní komunikace 
s podnikateli ve městě 

Magistrát města – 
ORVZ 

Funkční systém 
aktivní komunikace Pozitivní odezva 

podnikatelů 
Nárůst počtu 
podnikatelů ve 
městě 

- 

150 tis. Kč, dle 
charakteru 
navrženého 
systému 

Řešeno jako 
součást 
komunikační 
strategie města 

A. 5.2 Webové stránky pro podnikatele ve 
městě 

Magistrát města – 
ORVZ 

Nové webové 
stránky/sekce na 
stránkách města pro 
podnikatele 

- 

Bude řešeno 
v rámci 
celkového 
updatu webu 
města 

Řešeno jako 
součást 
komunikační 
strategie města 



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 8 z 156 

 

  



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 9 z 156 

PRIORITNÍ OBLAST B – MOBILITA 

Priorita B.1 – Vytvořit systém efektivní mobility ve městě 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

B. 1.1 Systém záchytných parkovišť jako 
součást konceptu omezení dopravy v centru 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Realizovaný systém 
záchytných parkovišť 

- Snížení dopravních 
kongescí v centru 
města 
Snížení negativních 
dopadů z dopravy 
v centru města 

Realizace 
jednotlivých 
záchytných 
parkovišť 

Pilotní 
vyhodnocení 
funkčnosti 
realizovaných 
opatření 50 tis. 
Kč 
Realizace 
opatření dle 
charakteru 
opatření 

Zpracování 
podrobného 
průzkumu 
dojížďkového 
chování obyvatel 
800 tis., 
zpracování 
návrhu úpravy 
opatření 500 tis. 
Kč 

B. 1.2 Rozvoj IDS 
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Vyhodnocení 
pilotního provozu 
IDS 
Funkční systém IDS 

- Podíl obyvatel 
využívajících IDS 
k dopravě do města 

V gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V závislosti na 
charakteru 
opatření 

Zpracování 
případných analýz 
prověřujících 
stávající napojení 
města na IDS v 
gesci magistrátu 

B. 1.3 Zlepšení prostupnosti území 
nemotorovou dopravou 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet odstraněných 
bodových 
závad/problémů 
komplikujících 
prostupnost území 
 

- Podíl ucelených 
tras/stezek bez 
bodových závada a 
překážek na trase 
na celkovém počtu 
stezek ve městě 
 
- Podíl dokončených 
páteřních 

V gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V závislosti na 
charakteru 
opatření 

Prověření 
jednotlivých 
lokalit – v 
závislosti na 
charakteru 
opatření 
Realizace 
jednotlivých 
opatření v 
závislosti na 
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cyklostezek a 
cyklotras 
 
- Podíl obyvatel 
využívajících 
k dopravě 
nemotorovou 
dopravu 

charakteru 
opatření – 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

B. 1.4 Dobudování základní infrastruktury pro 
nemotorovou dopravu 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet/km 
dokončených 
páteřních 
stezek/tras pro 
nemotorovou 
dopravu ve městě 
 

Vytipování 
prioritních tras 
- v gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 
Projektová 
příprava - 
statisíce Kč až 
jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
jednotlivých 
cyklostezek a 
cyklotras - 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

Vytipování 
prioritních tras 
- v gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 
Projektová 
příprava - 
statisíce Kč až 
jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
jednotlivých 
cyklostezek a 
cyklotras - 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

Vytipování 
prioritních tras - v 
gesci magistrátu 
bez dodatečných 
nákladů 
Projektová 
příprava - statisíce 
Kč až jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
jednotlivých 
cyklostezek a 
cyklotras - 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

B. 1.5 Dobudování doplňkové infrastruktury 
pro nemotorovou dopravu 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet míst 
vybavených 
infrastrukturou 
odpovídající 
poptávce 

Vyhodnocení 
stávající 
situace v gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

Vlastní 
realizace 
opatření v 
závislosti na 
charakteru 
opatření - 
řádově 
statisíce až 
miliony Kč 

Realizace 
průzkumů a 
vyhodnocení 
stávající situace - 
desítky tis. 
Vlastní realizace 
opatření v 
závislosti na 
charakteru 
opatření - řádově 
statisíce až 
miliony Kč 
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B. 1.6 Systém preference udržitelné dopravy 
na páteřních komunikacích a trasách MHD do 
centra 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet/km páteřních 
tras do centra a 
z centra s preferencí 
MHD 
 

- Podíl páteřních 
tras do centra a 
z centra 
s preferencí MHD 
 
- Podíl obyvatel 
využívajících MHD 

Vyhonocení 
hlavních 
prioritních tras 
- v gesci 
magistrátu 

Zpracování PD 
- řádově 
statisíce až 
miliony 
KčRealizace 
jednotlivých 
stavebních 
úprav/opatřen
í - miliony až 
desítky mil. Kč 
v závislosti na 
charakteru 
opatření 

Zpracování PD - 
řádově statisíce až 
miliony Kč 
Realizace 
jednotlivých 
stavebních 
úprav/opatření - 
miliony až desítky 
mil. Kč v závislosti 
na charakteru 
opatření 

B. 1.7 Infrastruktura pro podporu rozvoje 
intermodality a VHD 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet míst 
vybavených 
infrastrukturou pro 
podporu 
intermodality 

- Podíl obyvatel 
využívajících VHD 

V gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V závislosti na 
charakteru 
opatření 

Realizace 
cyklověže a 
cykloopatření v 
návaznosti na 
rekonstrukci 
nádraží - SŽDC, 
případná další 
opatření desítky 
až stovky tis. Kč 

B. 1.8 Dobudování páteřní sítě komunikací ve 
městě 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet dokončených 
páteřních 
komunikací / km 
nově dokončených 
páteřních 
komunikací 

- Snížení dopravních 
kongescí 
 
- Snížení zátěže 
emisemi z dopravy 

Vyhodnocení 
současné 
situace v gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

Příprava PD a 
realizace 
jednotlivých 
staveb v 
závislosti na 
charakteru 
jednotlivých 
staveb - 
předpoklad 
řádově 
jednotky až 

Příprava PD a 
realizace 
jednotlivých 
staveb v závislosti 
na charakteru 
jednotlivých 
staveb - 
předpoklad 
řádově jednotky 
až desítky mil. Kč 
za PD a desítky až 
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desítky mil. Kč 
za PD a desítky 
až stovky mil. 
Kč za realizaci 
staveb 

stovky mil. Kč za 
realizaci staveb 

B. 1.9 Dobudování ITS na území města 
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet 
křižovatek/lokalit, 
dovybavených ITS 

- Snížení dopravních 
kongescí 
 
- Snížení zátěže 
emisemi z dopravy 

Vyhodnocení 
stávající 
situace a 
zpracování 
návrhu 
zavádění ITS 
na území 
města - řádově 
statisíce až mil. 
Kč 
Realizace 
jednotlivých 
opatření 
řádově desítky 
až stovky mil. 
Kč 

Vyhodnocení 
stávající 
situace a 
zpracování 
návrhu 
zavádění ITS 
na území 
města - řádově 
statisíce až mil. 
Kč 
Realizace 
jednotlivých 
opatření 
řádově desítky 
až stovky mil. 
Kč 

Realizace 
jednotlivých 
opatření řádově 
desítky až stovky 
mil. Kč 
(předpoklad dle 
projektové 
dokumentace cca 
100 mil. Kč) 

B. 1.10 Zklidnění dopravy v obytných zónách 
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet obytných zón 
ve městě se 
zavedenými 
opatřeními na 
zklidnění dopravy 

- Podíl obytných zón 
ve městě se 
zavedenými 
opatřeními na 
zklidnění dopravy 
 
- Snížení počtu 
nehod v obytných 
zónách 

V gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

Zpracování PD 
pro jednotlivé 
lokality - v 
závislosti na 
charakteru 
opatření - 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
jednotlivých 
opatření - v 

Zpracování PD pro 
jednotlivé lokality 
- v závislosti na 
charakteru 
opatření - 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 
Realizace 
jednotlivých 
opatření - v 
závislosti na 
charakteru 
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závislosti na 
charakteru 
opatření - 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

opatření - 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

B. 1.11 Realizace pilotních opatření 
zaměřených na podporu udržitelné dopravy 

Dopravní podnik 
města České 
Budějovice 

Zrealizovaný pilotní 
provoz autobusu 

- Snížení počtu 
automobilů 
využívaných 
k dopravě dětí do 
škol 
 
- snížení dopravních 
kongescí  
 
- snížení zátěže 
emisemi z dopravy 

Zpracování 
základního 
návrhu - v 
gesci 
dopravního 
podniku bez 
dodatečných 
nákladů 

Zpracování 
základního 
návrhu - v 
gesci 
dopravního 
podniku bez 
dodatečných 
nákladů 
Realizace 
pilotního 
provozu - v 
závislosti na 
rozsahu 
vytipované 
linky - řádově 
jednotky mil. 
Kč 

Zpracování 
základního návrhu 
- v gesci 
dopravního 
podniku bez 
dodatečných 
nákladů 
Realizace 
pilotního provozu 
- v závislosti na 
rozsahu 
vytipované linky - 
řádově jednotky 
mil. Kč 

Priorita B.2 – Zefektivni systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém území 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

B. 2.1 Systém plánování a realizace 
dopravních opatření s využitím principů 
smart city a ITS 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Nově nastavený 
systém plánování, 
prověřování a 
realizace opatření se 
zaměřením na 
využití prvků smart 
city a ITS 

- Spokojenost 
obyvatel/podnikate
lů s přípravou a 
realizací dopravních 
opatření ve městě 
Snížení dopravních 
kongescí 

- 

Vyhodnocení 
aktuálního 
stavu - v gesci 
magistrátu 
Realizace 
opatření - v 
závislosti na 

Vyhodnocení 
aktuálního stavu - 
v gesci magistrátu 
Realizace 
opatření - v 
závislosti na 
charakteru 
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Snížení zátěže 
emisemi z dopravy  

charakteru 
opatření, 
odhad statisíce 
až jednotky 
mil. Kč 

opatření, odhad 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 

B. 2.2 Aktivní spolupráce s Policií ČR a dalšími 
dotčenými subjekty 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet koordinačních 
setkání s Policií ČR 

Snížení počtu 
problémových a 
nebezpečných míst 
ve městě 

Vstupní 
vyhodnocení a 
nastavení 
stystému - 
v gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V závislosti na 
charakteru 
navrhovaných 
opatření - 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 

V závislosti na 
charakteru 
navrhovaných 
opatření - 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 

B. 2.3 Koordinace a návaznost dopravních 
staveb 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Zpracovaná 
databáze 
připravovaných a 
realizovaných staveb 
ve městě a okolí 
Podíl staveb se 
zpracovaným 
koordinačním 
plánem 

Podíl staveb 
s negativním 
dopadem na 
dopravu ve městě 
v důsledku 
nedostatečné 
koordinace 

- 

Vstupní 
hodnocení 
stávající 
situace - 
desítky tis. Kč 
Návrhy a 
opatření a PD - 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
opatření - 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 

Vstupní 
hodnocení 
stávající situace - 
desítky tis. Kč 
Návrhy a opatření 
a PD - statisíce až 
jednotky mil. Kč 
Realizace 
opatření - 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 

Priorita B.3 – Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou dopravní síť (TEN-T) 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 
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B. 3.1 Koordinace a kontrola průběhu 
realizace páteřních tras zajišťujících vnější 
napojení města 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Zpracovaný přehled 
staveb a 
harmonogramu 
jejich realizace 

Podíl staveb, 
realizovaných ve 
stanovených 
termínech 

V gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V gesci magistrátu 
bez dodatečných 
nákladů 

B. 3.2 Podpora dobudování páteřních tras 
zajišťujících vnější napojení města 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Zprávy z monitoringu 
připravovaných a 
realizovaných staveb 

Podíl staveb, 
realizovaných 
v parametrech 
odpovídajících 
potřebám města 

V gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V gesci magistrátu 
bez dodatečných 
nákladů 

B. 3.3 Dobudování mezinárodního letiště 
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Aktualizovaný 
koncept rozvoje 
letiště v kontextu 
strategických priorit 
města 

 - 

Zpracování 
alternativního 
konceptu 
rozvoje letiště 
z pohledu 
priorit a 
potřeb města - 
statisíce Kč 

Zpracování 
alternativního 
konceptu rozvoje 
letiště z pohledu 
priorit a potřeb 
města - statisíce 
Kč 

Priorita B.4 – Vytvořit systém podpory vzdělávání a osvěty obyvatel v oblasti efektivní městské mobility 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky  

4.1 Propagace udržitelné dopravy jako 
moderního způsobu dopravy ve městě 

Magistrát města – 
Kancelář primátora – 
oddělení marketingu 

Realizovaná kampaň 
na podporu 
udržitelné dopravy 

Podíl obyvatel 
využívajících 
k dopravě 
nemotorovou 
dopravu 

Zpracování 
vstupní 
analýzy - v 
gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

Realizace 
kampaně - v 
závislosti na 
charakteru 
navrhovaných 
opatření 

Zpracování 
koncepce - 
realizováno v 
rámci celkové 
Komunikační 
strategie města 
Realizace vlastní 
kampaně - 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 
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B. 4.2 Propagace veřejné dopravy ve městě 
Magistrát města – 
Kancelář primátora – 
oddělení marketingu 

Realizovaná kampaň 
na podporu VHD  

Podíl obyvatel 
využívajících VHD 

Zpracování 
vstupní 
analýzy - v 
gesci 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

Realizace 
kampaně - v 
závislosti na 
charakteru 
navrhovaných 
opatření 

Zpracování 
koncepce - 
realizováno v 
rámci celkové 
Komunikační 
strategie města 
Realizace vlastní 
kampaně - 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 
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Prioritní oblast C – Atraktivita města 

Priorita C.1 – Zvýšit počet akcí nadregionálního, národního či mezinárodního významu 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 
2020 a další roky 

C. 1.1 Program podpory akcí nadregionálního 
významu 

Magistrát města – 
odbor kultury a CR – 
oddělení kultury 

Počet podpořených 
akcí 

Počet akcí 
nadregionálního 
významu 
pořádaných ve 
městě 
Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 
 

- 

Vyhodnocení 
stávající 
situace a návrh 
programu v 
gesci 
magitrátu 
Realizace 
dotačního 
programu v 
závislosti na 
nastavených 
podmínkách 
programu - 
řádově 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 

Vyhodnocení 
stávající situace a 
návrh programu v 
gesci magitrátu 
Realizace 
dotačního 
programu v 
závislosti na 
nastavených 
podmínkách 
programu - 
řádově statisíce až 
jednotky mil. Kč 

Priorita C.2 – Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejná prostranství ve městě 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

C. 2.1 Koncepce fungování Útvaru hlavního 
architekta a odboru územního plánování 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Připravená a 
schválená nová 
koncepce 

Realizované úpravy 
ve fungování UHA 

V režii 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V režii 
magistrátu bez 
dodatečných 
nákladů 

V režii magistrátu 
bez dodatečných 
nákladů 
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Prioritní oblast C – Atraktivita města 

C. 2.2 Revitalizace a využití významných 
veřejných prostranství ve městě 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Zpracovaná 
koncepce 
jednotlivých 
veřejných 
prostranství 

Podíl lokalit se 
zpracovanou 
dlouhodobou 
koncepcí rozvoje 

- 

Vstupní 
vyhodnocení a 
stavnovení 
priorit v gesci 
magistrátu 
Realizace 
jednotlivých 
lokalit - v 
závislosti na 
rozsahu 
zadávané 
koncepce - 
řádově 
jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
revitalizace 
jednotlivých 
lokalit - řádově 
desítky mil. Kč 

Vstupní 
vyhodnocení a 
stavnovení priorit 
v gesci magistrátu 
Realizace 
jednotlivých 
lokalit - v 
závislosti na 
rozsahu zadávané 
koncepce - řádově 
jednotky mil. Kč 
Realizace 
revitalizace 
jednotlivých 
lokalit - řádově 
desítky mil. Kč 

C. 2.3 Koncepce historického centra města 
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Zpracovaná 
koncepce 
historického centra 
města 

Atraktivita 
historického centra 
(průzkum mezi 
obyvateli a 
návštěvníky) 
Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 

- 

Vstupní 
vyhodnocení a 
stavnovení 
postupu v 
gesci 
magistrátu 
Realizace 
jednotlivých 
lokalit - v 
závislosti na 
rozsahu 

Vstupní 
vyhodnocení a 
stavnovení 
postupu v gesci 
magistrátu 
Realizace 
jednotlivých 
lokalit - v 
závislosti na 
rozsahu zadávané 
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Prioritní oblast C – Atraktivita města 

zadávané 
koncepce - 
řádově 
jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
revitalizace 
jednotlivých 
lokalit - řádově 
desítky mil. Kč 

koncepce - řádově 
jednotky mil. Kč 
Realizace 
revitalizace 
jednotlivých 
lokalit - řádově 
desítky mil. Kč 

C. 2.4 Koncepce rozvojových ploch města 
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Zpracovaná 
koncepce 
jednotlivých 
rozvojových ploch 

Podíl lokalit se 
zpracovanou 
dlouhodobou 
koncepcí rozvoje 

- 

Vstupní 
vyhodnocení a 
stavnovení 
priorit v gesci 
magistrátu 
Realizace 
jednotlivých 
lokalit - v 
závislosti na 
rozsahu 
zadávané 
koncepce - 
řádově 
jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
revitalizace 
jednotlivých 
lokalit - řádově 
desítky mil. Kč 

Vstupní 
vyhodnocení a 
stavnovení priorit 
v gesci magistrátu 
Realizace 
jednotlivých 
lokalit - v 
závislosti na 
rozsahu zadávané 
koncepce - řádově 
jednotky mil. Kč 
Realizace 
revitalizace 
jednotlivých 
lokalit - řádově 
desítky mil. Kč 
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Prioritní oblast C – Atraktivita města 

Priorita C.3 – Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

C. 3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor 
pro zvýšení atraktivity města 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Zpracovaná 
koncepce využití 
vodních toků a jejich 
okolí 

Spokojenost 
obyvatel s využitím 
vodních toků ve 
městě 
Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 

- 

Zpracování 
koncepce - v 
závislosti na 
opatřeních 
vzešlých z 
koncepce, 
předpoklad 
statisíce až 
jednotky mil. 
kč 
Zpracování 
CBA analýzy 
navrhovaných 
řešení - 
statisíce Kč 

Zpracování 
koncepce - v 
závislosti na 
opatřeních 
vzešlých z 
koncepce, 
předpoklad 
statisíce až 
jednotky mil. kč 
Zpracování CBA 
analýzy 
navrhovaných 
řešení - statisíce 
Kč 
Realizace 
navržených 
opatření statisíce 
až jednotky mil. 
Kč u drobné 
infrastruktury, 
desítky až stovky 
mil. Kč u základní 
infrastruktury pro 
dokončení vodní 
cesty 
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Prioritní oblast C – Atraktivita města 

C. 3.2 Dobudování doplňkové infrastruktury 
v okolí vodních toků a blízkých prostor 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet míst 
s vybudovanou 
infrastrukturou 

Spokojenost 
obyvatel s využitím 
vodních toků ve 
městě 
Spokojenost 
obyvatel s nabídkou 
lokalit pro 
volnočasové vyžití 
v okolí vodních toků 
Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 

- 

Realizace 
drobné 
sportovní a 
volnočasové 
infrastruktury - 
v závislosti na 
realizovaných 
opatřeních 
odhad statisíce 
až jednotky 
mil. Kč 

Realizace drobné 
sportovní a 
volnočasové 
infrastruktury - v 
závislosti na 
realizovaných 
opatřeních odhad 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 

Priorita C.4 – Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

C. 4.1. Nová budova divadla a dalších 
kulturních zařízení krajského významu 

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Nová budova divadla 

Spokojenost 
obyvatel s kulturní 
nabídkou ve městě 
Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě  
 

- 

V závislosti na 
nákladech na 
projektovou 
dokumentaci - 
odhad 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

V závislosti na 
nákladech na 
projektovou 
dokumentaci - 
odhad jednotky až 
desítky mil. Kč 
Realizace stavby 
řádově jednotky 
mld. Kč 

C. 4. 2. Venkovní centra volnočasových aktivit 
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Počet lokalit 
vybavených 
infrastrukturou 

Spokojenost 
obyvatel s nabídkou 

- 
Zpracování 
návrhu 
jednotlivých 

Zpracování 
návrhu 
jednotlivých 
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Prioritní oblast C – Atraktivita města 

lokalit pro 
volnočasové vyžití 

lokalit, výběr 
priorit - v gesci 
magistrátu 
Realizace 
jednotlivých 
lokalit - 
statisíce až 
jednotky 
milionů na 
realizovanou 
infrastrukturu 

lokalit, výběr 
priorit - v gesci 
magistrátu 
Realizace 
jednotlivých 
lokalit - statisíce 
až jednotky 
milionů na 
realizovanou 
infrastrukturu 

C. 4. 3. Využití záměrů rozvoje výstaviště a 
univerzity pro umístění zařízení, sloužících 
zvýšení atraktivity města.    

Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Dohoda s JU a 
Výstavištěm ČB 
Počet společných 
projektů využitých 
pro zvýšení 
atraktivity města 

Spokojenost 
obyvatel s nabídkou 
lokalit pro 
volnočasové vyžití 
Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 

Navázání 
spolupráce - v 
gesci 
magistrátu 
Koordinace 
aktivit - v gesci 
magistrátu 

Navázání 
spolupráce - v 
gesci 
magistrátu 
Koordinace 
aktivit - v gesci 
magistrátu 

Navázání 
spolupráce - v 
gesci magistrátu 
Koordinace aktivit 
- v gesci 
magistrátu 
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C. 4. 4. Sportovní hala  
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Studie 
proveditelnosti, 
následně PD a ve 
finále nová budova 
sportovní haly 

Spokojenost 
obyvatel s nabídkou 
infrastruktury pro 
sportovní vyžití 
Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 
 

- 

Studie 
proveditelnost
i sportovní 
haly cca 400 
tis. Kč 
Architektonick
á soutěž a 
zpracování PD 
- jednotky až 
nižší desítky 
mil. Kč 

Studie 
proveditelnosti 
sportovní haly cca 
400 tis. Kč 
Architektonická 
soutěž a 
zpracování PD - 
jednotky až nižší 
desítky mil. Kč 
Realizace stavby - 
stovky mil. Kč 

C. 4. 5. Zábavné vodní centrum 
Magistrát města – 
Útvar hlavního 
architekta 

Nové zábavné vodní 
centrum 

Spokojenost 
obyvatel s nabídkou 
infrastruktury pro 
volnočasové vyžití 
Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 
 

- 

Statisíce na 
přípravu 
projektu, 
následně v 
závislosti na 
způsobu řešení 
financování 
výstavby 0 – 
cca 150 mil. Kč 

Statisíce na 
přípravu projektu, 
následně v 
závislosti na 
způsobu řešení 
financování 
výstavby 0 – cca 
150 mil. Kč 

C. 4. 6. Infrastruktura pro jihočeské 
mládežnické sportovní akademie 

Magistrát města – 
Odbor školství a 
tělovýchovy 

Počet podpořených 
sportovních 
klubů/mládežnickýc
h akademií 

Spokojenost 
obyvatel s nabídkou 
infrastruktury pro 
sportovní vyžití 
Počet trestných činů 
mládeže 

- 

V závislosti na 
rozsahu 
zvolené 
podpory 

V závislosti na 
rozsahu zvolené 
podpory, 
předpoklad 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 

C. 4. 7. Zařízení pro neorganizované zájmové 
aktivity 

Magistrát města – 
Odbor školství a 
tělovýchovy 

Databáze zařízení 
pro volnočasové 
aktivity 

Spokojenost 
obyvatel s nabídkou 
infrastruktury pro 
sportovní vyžití 

- 
Vyhodnocení 
stávající 
situace - v 

Vyhodnocení 
stávající situace - 
v gesci magistrátu 
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Počet podpořených 
zařízení s cílem 
modernizovat 
infrastrukturu 

Počet trestných činů 
mládeže 

gesci 
magistrátu 
Realizace 
dílčích 
opatření pro 
rozšíření 
nabídky - v 
závislosti na 
rozsahu 
zvolené 
podpory, 
předpoklad 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 

Realizace dílčích 
opatření pro 
rozšíření nabídky - 
v závislosti na 
rozsahu zvolené 
podpory, 
předpoklad 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 

C. 4. 8. Informační systém volnočasových 
aktivit ve městě 

Magistrát města – 
Kancelář primátora – 
oddělení marketingu 

Upravený/nově 
vytvořený 
informační systém 
volnočasových 
aktivit obyvatel 

Spokojenost 
obyvatel s nabídkou 
infrastruktury pro 
sportovní vyžití 
Počet trestných činů 
mládeže 

- 

Vyhodnocneí 
stávajícího 
stavu - v gesci 
magistrátu 
Návrh systému 
- v gesci 
magistrátu 
Vytvoření 
systému/úprav
a stávajícího 
systému - 
řádově 
statisíce Kč 
Pravidelný 
provoz a 
správa dat - v 

Vyhodnocneí 
stávajícího stavu - 
v gesci magistrátu 
Návrh systému - v 
gesci magistrátu 
Vytvoření 
systému/úprava 
stávajícího 
systému - řádově 
statisíce Kč 
Pravidelný provoz 
a správa dat - v 
gesci magistrátu 
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gesci 
magistrátu 

Priorita C.5 – Marketing a propagace města 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 
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C. 5.1 Využití moderních forem propagace 
pro zlepšení PR a image města 

Magistrát města – 
Kancelář primátora – 
oddělení marketingu 

Zpracovaná 
koncepce vnější 
komunikace a 
propagace města 

Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 
 

- 

Zpracování 
Komunikační 
strategie 
města řešící 
komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 
cílovými 
skupinami 
včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace 
kampaně a 
komunikační 
strategie - 
řádově 
statisíce Kč až 
jednotky mil. 
Kč 

Zpracování 
Komunikační 
strategie města 
řešící komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 
cílovými 
skupinami včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace 
kampaně a 
komunikační 
strategie - řádově 
statisíce Kč až 
jednotky mil. Kč 

C. 5.2 Webové stránky pro návštěvníky města 

Magistrát města – 
odbor kultury a 
cestovního ruchu – 
oddělení cestovního 
ruchu 

Nové webové 
stránky pro 
návštěvníky města 

Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 
 

- 

Zpracování 
Komunikační 
strategie 
města řešící 
komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 

Zpracování 
Komunikační 
strategie města 
řešící komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 
cílovými 
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cílovými 
skupinami 
včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace 
úpravy 
webových 
stránek v 
návaznosti na 
zpracovanou 
koncepci - 
statisíce Kč 

skupinami včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace úpravy 
webových stránek 
v návaznosti na 
zpracovanou 
koncepci - 
statisíce Kč 

C.5.3 Propagace a marketing významných 
akcí ve městě 

Magistrát města – 
odbor kultury a 
cestovního ruchu – 
oddělení cestovního 
ruchu 

Počet podpořených 
akcí 

Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 
 

- 

Vyhodnocení 
stávající 
situace a návrh 
programu v 
gesci 
magitrátu 
Realizace 
dotačního 
programu v 
závislosti na 
nastavených 
podmínkách 
programu - 
řádově 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 

Vyhodnocení 
stávající situace a 
návrh programu v 
gesci magitrátu 
Realizace 
dotačního 
programu v 
závislosti na 
nastavených 
podmínkách 
programu - 
řádově statisíce až 
jednotky mil. Kč 
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Priorita C.6 – Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  

Odhad nákladů 
2020 a další roky 

C. 6.1 Webové stránky města 

Magistrát města - 
Oddělení 
komunikace a 
marketingu (odbor 
Kancelář primátora) 

Nové webové 
stránky města 
Nové webové 
stránky pro 
jednotlivé dílčí cílové 
skupiny (obyvatelé, 
návštěvník, 
podnikatel, investor) 

Podíl 
obyvatel/podnikate
lů spokojených se 
způsobem 
komunikace města 
Počet obyvatel 
využívajících 
webové stránky 
Podíl vracejících se 
návštěvníků 
Doba, kterou 
návštěvník stráví na 
stránkách 

- 

Zpracování 
Komunikační 
strategie 
města řešící 
komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 
cílovými 
skupinami 
včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace 
úpravy 
webových 
stránek v 
návaznosti na 
zpracovanou 
koncepci - 
statisíce Kč 

Zpracování 
Komunikační 
strategie města 
řešící komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 
cílovými 
skupinami včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace úpravy 
webových stránek 
v návaznosti na 
zpracovanou 
koncepci - 
statisíce Kč 

C. 6.2 Elektronizace služeb magistrátu a 
města 

Magistrát města - 
odbor tajemník 
města – kancelář 
tajemníka 

Zpracovaná 
koncepce zavádění 
eGovernmentu na 
magistrátu města 

Časová náročnost 
vyřízení 
jednotlivých agend 

- 

Zpracování 
koncepce 
smart city, 
která bude 

Zpracování 
koncepce smart 
city, která bude 
částečně pokrývat 
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Počet základních 
agend/služeb 
nabízených s 
využitím vzdálené 
komunikace 
Počet doplňkových 
agend/služeb 
nabízených s 
využitím vzdálené 
komunikace 

Náklady na 
poskytování 
jednotlivých agend 
Podíl subjektů 
využívajících pro 
komunikaci 
s městem 
prostředky vzdálené 
komunikace 
Počet subjektů 
využívajících 
jednotlivé služby 
eGovernmentu 

částečně 
pokrývat i 
oblast e-
governmentu 
800 tis. Kč,  
Rozpracování 
jednotlivých 
konkrétních 
opatření a 
jejich realizace 
následně  v 
závislosti na 
zvolených 
opatřeních 
řádově 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

i oblast e-
governmentu 800 
tis. Kč,  
Rozpracování 
jednotlivých 
konkrétních 
opatření a jejich 
realizace 
následně  v 
závislosti na 
zvolených 
opatřeních 
řádově jednotky 
až desítky mil. Kč 

C. 6.3 Aktivní informovanost obyvatel a 
subjektů působících ve městě 

Magistrát města - 
Kancelář primátora – 
oddělení marketingu 

Zpracovaná 
koncepce 
Počet veřejných 
projednávání 
investičních záměrů 
města 
Počet obyvatel 
sledujících 
komunikační kanály 
města 

Podíl 
obyvatel/podnikate
lů spokojených se 
způsobem 
komunikace města 
 

- 

Zpracování 
Komunikační 
strategie 
města řešící 
komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 
cílovými 
skupinami 
včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 

Zpracování 
Komunikační 
strategie města 
řešící komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 
cílovými 
skupinami včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace 
kampaně a 
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Realizace 
kampaně a 
komunikační 
strategie - 
řádově 
statisíce Kč až 
jednotky mil. 
Kč 

komunikační 
strategie - řádově 
statisíce Kč až 
jednotky mil. Kč 

C. 6.4 Zavádění principů „Chytrého města“ 
(smart city) do řízení a rozvoje města 

Magistrát města – 
Odbor rozvoje a 
veřejných zakázek 

Zpracovaná 
koncepce smart city 
České Budějovice 
Počet dílčích 
projektů 
zaměřených na 
smart city v ČB 

Podíl 
obyvatel/podnikate
lů spokojených se 
způsobem 
komunikace města 
Snížení nákladů na 
řízení a realizaci 
vybraných agend 

600 tis. 

Zpracování 
návazné 
strategie a 
rozpracování 
prioritních 
oblastí - cca 1 
mil. Kč 

Zpracování 
návazné strategie 
a rozpracování 
prioritních oblastí 
- cca 1 mil. Kč 
Příprava a 
realizace 
jednotlivých 
opatření ¨v 
návaznosti na 
charakter 
jednotlivých 
opatření jednotky 
až desítky mil. Kč 

C.6.5 Zlepšení informovanosti o službách a 
roli magistrátu a města 

Magistrát města - 
Oddělení 
komunikace a 
marketingu (odbor 
Kancelář primátora) 

Realizovaná kampaň 
o službách a nabídce 
magistrátu města 

Povědomí obyvatel 
o službách a 
nabídce města 
Počet obyvatel 
využívajících nové 
služby města 
Spokojenost 
obyvatel se 
službami města 

V závislosti na 
kampani – 
předpoklad 
statisíce 

Zpracování 
Komunikační 
strategie 
města řešící 
komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 

Zpracování 
Komunikační 
strategie města 
řešící komplexní 
vyhodnocení a 
nastavení 
komunikace 
města se všemi 
cílovými 
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cílovými 
skupinami 
včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace 
úpravy 
webových 
stránek v 
návaznosti na 
zpracovanou 
koncepci - 
statisíce Kč 

skupinami včetně 
průzkumů - cca 
1,5 mil. Kč 
Realizace úpravy 
webových stránek 
v návaznosti na 
zpracovanou 
koncepci - 
statisíce Kč 

Priorita C.7 – Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu 

Název aktivity/projektu Odpovědnost Indikátory výstupu  Indikátory výsledku  
Odhad nákladů  

r. 2018 
Odhad nákladů  

r. 2019  
Odhad nákladů 

2020 a další roky 

C. 7.1 Destinační management města České 
Budějovice 

Magistrát města – 
odbor kultury a 
cestovního ruchu – 
oddělení cestovního 
ruchu 

Studie možností 
řešení destinačního 
managementu 
města 
Funkční destinační 
management města 
Počet koordinačních 
jednání města, 
podnikatelů a dalších 
subjektů působících 
v CR ve městě 

Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 
 

- 

Zpracování 
vyhodnocení 
aktuální 
situace a 
návrhu úprav 
stávajícího 
nastavení DM 
města - 
statisíce Kč 
Úpravy 
nastavení 
fungování DM 

Zpracování 
vyhodnocení 
aktuální situace a 
návrhu úprav 
stávajícího 
nastavení DM 
města - statisíce 
Kč 
Úpravy nastavení 
fungování DM - v 
gesci magistrátu 
Realizovaná 
opatření na 
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- v gesci 
magistrátu 

podporu rozvoje 
cestovního ruchu 
v gesci DM - v 
závislosti na 
charakteru 
opatření - 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 

C. 7.2 Podpora nabídky dlouhodobých 
sezonních aktivit 

Magistrát města – 
odbor kultury a CR – 
oddělení cestovního 
ruchu 

Počet podpořených 
aktivit 

Počet návštěvníků 
ve městě 
Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 

- 

Vyhodnocení 
stávající 
situace a návrh 
programu v 
gesci 
magitrátu 
Realizace 
dotačního 
programu v 
závislosti na 
nastavených 
podmínkách 
programu - 
řádově 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 

Vyhodnocení 
stávající situace a 
návrh programu v 
gesci magitrátu 
Realizace 
dotačního 
programu v 
závislosti na 
nastavených 
podmínkách 
programu - 
řádově statisíce až 
jednotky mil. Kč 

C. 7.3 Napojení cyklostezkami na zajímavosti 
v okolí 

NJC 

Zpracovaný 
cyklogenerel 
napojení města na 
okolní území 
Počet/km 
dobudovaných tras 

Spokojenost 
obyvatel 
s volnočasovým 
vyžitím ve městě 
Počet návštěvníků 
ve městě 

- 

 
Zpracování 
úpravy 
cyklogenerelu 
řešící napojení 
města na 

Zpracování 
úpravy 
cyklogenerelu 
řešící napojení 
města na památky 
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Prioritní oblast C – Atraktivita města 

napojujících město 
na okolní území a 
zajímavosti v území 

Délka pobytu 
návštěvníků ve 
městě 

památky a 
zajímavosti v 
okolí - statisíce 
Kč 
Příprava 
opatření pro 
zlepšení 
napojení - 
statisíce až 
jednotky mil. 
Kč 
Realizace 
jednotlivých 
optření 
zlepšujících 
napojení - 
jednotky až 
desítky mil. Kč 

a zajímavosti v 
okolí - statisíce Kč 
Příprava opatření 
pro zlepšení 
napojení - 
statisíce až 
jednotky mil. Kč 
Realizace 
jednotlivých 
optření 
zlepšujících 
napojení - 
jednotky až 
desítky mil. Kč 
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2 Přílohy 

Příloha č. 1 Projektové listy opatření prioritní oblasti A: Podnikatelské prostředí, 
lidské zdroje, vzdělávání, výzkum a inovace 
 

Název priority:  
A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve 
městě 

Název opatření:  
A. 1.1 Analýza potřeb na trhu práce pro metropolitní oblast Českých 
Budějovic 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Jedním z hlavních faktorů, který dnes ovlivňuje rozvoj firem ve městě je situace na trhu práce. 
Problematická je však nejen omezená dostupnost pracovní síly obecně, ale i nízká informovanost o 
předpokládaném vývoji na trhu práce, a to jak obecně, tak mezi firmami navzájem. 

Aby bylo možné efektivně předcházet problémům, které mohou v souvislosti se změnami na trhu 
práce nastat, je potřeba pravidelně monitorovat a vyhodnocovat předpokládaný vývoj na trhu práce, 
a to jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.  

Původním předpokladem bylo využití národního projektu Kompas, který předpokládané změny na 
trhu práce monitoruje a zpracovává predikce očekávaného vývoje. Realizace projektu Kompas v roce 
2018 však ukázala, že se jedná o data, která jsou pro účely města příliš agregovaná. 

Z tohoto důvodu je potřeba hledat jiné cesty a možnosti sběru dat, která umožní provádět alespoň 
částečné analýzy možného vývoje na trhu práce ve městě a jeho okolí. 

Získaná data budou následně použita pro koordinaci a přípravu opatření potřebných pro včasné 
přizpůsobení se očekávaným změnám na trhu práce, a to jak na úrovni firem a vzdělávacích subjektů 
(např. včasná příprava na předpokládaný nárůst poptávky na trhu), tak na úrovni města (opatření 
zaměřená na integraci cizinců apod.). 

Zodpovědnost /koordinátor: 

 Jihočeská hospodářská komora (Oblastní kancelář hospodářské komory České Budějovice) 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.,  

• Magistrát města České Budějovice – odbor školství,  

• Úřad práce České Budějovice,  

• CzechInvest,  

• jednotlivé firmy působící ve městě a jeho spádovém území,  

• JVTP 
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Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Stanovení cílů analýzy a jejího předpokládaného využití, a tudíž i struktury dat, které by 
analýza měla obsahovat, rozsah sledovaných dat, oborů, velikost vzorku atd. 

• Prověření možnosti sběru dat v synergii s dalšími procesy sběru dat např. na úrovni Úřadu 
práce, JHK, CzechInvest či JVTP, vzájemná koordinace s cílem eliminace duplicit 

• Aktualizace a doplnění databáze firem s využitím dat ČSÚ, komerčních dat, k nimž mají 
přístup partneři, a dat partnerů.  

• Vytipování a kontaktování firem, u kterých budou data průběžně sledována, zpracování 
návrhu dotazníku pro sběr dat. 

• Realizace pilotního šetření  

• Zpracování pilotní testovací verze analýzy trhu práce v Českých Budějovicích a spádovém 
území, její presentace odborné veřejnosti (školy, firmy, veřejná sféra), projednání výsledků 
a návrh doporučení.  

• Revize použitého postupu pro pilotní testování, modifikace použitého postupu a 
zpracování finální verze struktury analýzy, dotazníku a celkového metodického postupu 
pro další kolo v příštím roce. 

• Realizace pravidelných šetření v intervalu cca 1x ročně 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Návrh koncepce analýzy – osnova, struktura dat, cíle, účel zpracování 

• Databáze firem s prověřenými kontakty na příslušné vedoucí představitele (zpravidla HR 
manažery) 

• Návrh dotazníku pro sběr dat 

• Pilotní verze analýzy 

• Finální návrh metodiky 

• Každoroční výstupy z provedené analýzy – analýza potřeb pracovní síly na další období (cca 
3-5 let) ve vybraných odvětvích a oborech.  

Časový rámec realizace: 

• Návrh možností zpracování analýzy bez využití projektu Kompas 06/2019 

• Příprava a realizace pilotního šetření 09/2019 – 11/2019 

• Vyhodnocení realizovaného postupu 11/2019 – 12/2019 

• Realizace následných pravidelných šetření 01/ 2020 a dále 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Příprava a realizace pilotního šetření v gesci UPCB 

• Realizace následných pravidelných šetření v gesci UPCB 

• Realizace případně rozšířené predikce na úrovni všech oborů cca 300 tis. Kč 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• JHK OBČB 

• Úřad práce 

• Pakt zaměstnanosti 

• Firmy působící ve městě 
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Název priority:  
A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve 
městě 

Název opatření:  A.1.2 Pracovní skupina pro rozvoj lidských zdrojů 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Hlavním cílem pracovní skupiny pro rozvoj lidských zdrojů je vzájemná výměna informací mezi aktéry 
výrazně ovlivňujícími lokální trh práce se záměrem zlepšení dostupnosti kvalifikované pracovní síly. 
Pracovní skupina bude korespondovat se systémem pracovních skupin Paktu zaměstnanosti, bude 
na jejich činnost navazovat a bude zacílena na specifické prosazování potřeb a koordinaci aktivit trhu 
práce v Českých Budějovicích a jejich spádovému území. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

•  Jihočeská hospodářská komora (Oblastní kancelář hospodářské komory České Budějovice) 

Spolupracující subjekty: 

• JSRLZ, o.p.s. 

• Magistrát města České Budějovice – odbor školství 

• základní školy, střední školy a odborná učiliště, vyšší odborné školy, JU, VŠTE, VŠERS 

• Úřad práce České Budějovice 

• Jihočeský kraj – odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

• CzechInvest 

• BC AV ČR 

• JVTP  

• Jednotlivé firmy aktivně či významně působící ve městě a jeho spádovém území 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Prověření možnosti provázanosti s projektem Kompas – JSRLZ prověří možnost navázat 
činnost pracovní skupiny na připravované struktury projektu KOMPAS tak, aby pracovní 
skupina byla zařazena do celkové hierarchie projektu, ale zároveň představovala 
samostatnou pracovní skupinu plnící roli skupiny pro výměnu informací subjektů 
působících v Českých Budějovicích a jejich spádové území. 

• Vytvoření seznamu všech aktérů, kteří aktivně ovlivňují lokální trh práce a u kterých lze 
předpokládat zájem o samotnou aktivitu a výsledky této pracovní skupiny 

• Zorganizování prvního setkání pracovní skupiny – diskuse k účelu pracovní skupiny, její roli, 
vymezení témat, kterými se bude pracovní skupina zabývat, případné doplnění členů na 
základě doporučení oslovených členů PS. 

• Plán pravidelných setkávání 

• Seznam průběžných opatření a úkolů 
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• Zpětná kontrola činnosti PS a revize jejího účelu a role 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Seznam subjektů pro oslovení s pozvánkou k účasti na práci PS 

• Formalizace činnosti pracovní skupiny a určení systému fungování pracovní skupiny 

• Specifikace role a zaměření pracovní skupiny 

• Zápisy z jednotlivých skupin 

Časový rámec realizace: 

• Příprava a organizace prvního setkání 09/ 2017 

• Příprava a organizace druhého setkání 09/ 2017 

• Následná setkání dle potřeby 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Příprava a organizace prvního setkání v gesci JHK 

• Příprava a organizace dalších setkání v gesci JHK 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• JHK OBČB 

• Pak zaměstnanosti 

• Úřad práce 

• Firmy působící ve městě 
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Název priority:  
A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve 
městě 

Název opatření:  
A. 1.3 Systém pro lepší integraci a orientaci zahraničních pracovníků ve 
městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, CzechInvestem, Úřadem práce, vysokými 
školami, Biologickým centrem AV ČR a dalšími dotčenými subjekty vytvoří systém pro lepší integraci 
zahraničních pracovníků do společnosti a jejich orientaci ve městě.  

Systém bude připraven jak na pracovníky přicházející na nižší pracovní pozice ve firmách na 
Českobudějovicku, tak na pracovníky vyššího a středního managementu a na výzkumníky a vývojové 
pracovníky. Pro vytvoření systému budou využity zkušenosti s podobnými systémy ze zahraničí, 
případně z Brna a dalších měst v ČR, kde již podobné systémy nebo izolované aktivity existují.  

Součástí systému bude poskytování informací, zjišťování potřeb cizinců a pomoc při jejich usídlení a 
zapojení do života města: např. web se všemi informacemi, které jsou pro zahraniční pracovníky 
důležité, informační letáky v jazycích dle národnosti pracovníků, spolupráce se školami a školkami 
při umísťování dětí, vč. vzniku cizojazyčných tříd (prověření potřeb a možností, zaměření němčina 
a/nebo angličtina) dvojjazyčné orientační značení apod. 

 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Spolupracující subjekty: 

• JHK – ObHK ČB, 

• Agrární komora 

• SŠ, ZŠ, JU, VŠTE 

• Úřad práce, 

• Centrum pro integraci cizinců, 

• Policie ČR - cizinecká policie 

• Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic 

• BC AV ČR, 

• CzechInvest,  

• Magistrát města - Odbor školství a tělovýchovy,  

• Magistrát města - kancelář primátora – marketingové oddělení, 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zmapování potřeb zahraničních pracovníků v členění na dvě cílové skupiny, pracovníci na 
pozice s nízkými a středními kvalifikačními požadavky a pracovníci ve VaV či ve středním a 
vyšším managementu – ve spolupráci se subjekty, které ve městě zaměstnávají zahraniční 
pracovníky, případně s využitím zkušeností z jiných měst v ČR (Brno, Ostrava), proběhne 
zmapování potřeb zahraničních pracovníků a specifikace hlavních prioritních oblastí, které 
by bylo v hodné v rámci systému řešit. Dle předběžných informací lze předpokládat, že se 
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bude jednat minimálně o oblasti orientace ve městě, vzdělávání, spolupráce s úřady a 
volnočasové aktivity. 

• Vyhodnocení stávající situace ve městě – v návaznosti na určení potřeb proběhne 
v jednotlivých prioritních oblastech vyhodnocení stávající situace ve městě včetně 
zmapování subjektů, které se aktuálně podílí, nebo mohou podílet na řešení v dané oblasti 

• Vytvoření „projektových týmů“ pro jednotlivé dílčí oblasti – dohoda s vytipovanými 
subjekty na návrhu řešení pro jednotlivé oblasti 

• Realizace opatření směřujících ke zlepšení podmínek pro integraci a orientaci zahraničních 
pracovníků ve městě  

• Vyhodnocení fungování sytému – v rámci realizace projektu proběhne zpětné 
vyhodnocení, zda realizovaná opatření přispěla k vyřešení hlavních problémů s integrací a 
orientací zahraničních pracovníků ve městě 

Výstupy – hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Zmapování potřeb zahraničních pracovníků 

• Vyhodnocení stávající situace a zmapování možných partnerských subjektů 

• Návrhy řešení pro jednotlivé oblasti 

• Realizace jednotlivých opatření 

• Vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření 

Časový rámec realizace: 

• Zmapování potřeb zahraničních pracovníků (05/ 2019) 

• Vyhodnocení stávající situace a zmapování možných partnerských subjektů (06/ 2019) 

• Návrhy řešení pro jednotlivé oblasti (10/ 2019) 

• Realizace jednotlivých opatření (11/2019 – 12/ 2019) a dále průběžně 

• Vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření (02/ 2020) 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Zmapování stávající situace a vyhodnocení potřeb v gesci jednotlivých partnerských 
subjektů 

• Příprava návrhu opatření – v režii jednotlivých partnerských subjektů, v případě využití 
externího dodavatele 200 tis. 

• Realizace opatření – dle charakteru a rozsahu opatření odhad statisíce Kč 

• Vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření – v režii magistrátu a jednotlivých 
partnerských subjektů 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Firmy a subjekty zaměstnávající zahraniční pracovníky 

• JHK ObHK ČB 

• CzechInvest 

• Centrum pro integraci cizinců 
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Název priority:  
A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve 
městě 

Název opatření:  A. 1.4 Podpora rozvoje bydlení pro mladé lidi 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Jedním z problémů, který limituje příliv mladých obyvatel do města a podporuje odliv obyvatel mimo 
město a zejména pak do větších center jako je Praha či Plzeň, je dostupnost bydlení pro mladé lidi a 
mladé rodiny. 
Přestože dochází k výstavbě poměrně velkého počtu bytů, díky snížené dostupnosti financování 
zejména u mladých lidí bez dostatečného finančního zajištění, je většina bytů zkupována pro 
investiční účely (pronájem), což zhoršuje jejich dostupnost pro mladé lidi a další skupiny, které na 
vlastní bydlení nedosáhnout. 
Z tohoto důvodu je vhodné, aby město České Budějovice v návaznosti na Komunitní plán sociálních 
služeb a další dostupné materiály a analýzy hodnotící potřeby „startovacích bytů a dostupného 
bydlení obecně“ připraví „koncepci výstavby dostupného bydlení“ pro mladé lidi a další skupiny 
obyvatel, které na trhu s bydlením hledají obtížně vhodnou nabídku, která bude obsahovat jak 
vytipování možných lokalit, které jsou k dané výstavbě vhodné, tak návrh možných variant 
financování výstavby. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – odbor školství a sociálních věcí 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek (ORVZ) 

• Magistrát města Odborů územního plánování (OUP) 
 

Dílčí aktivity: 

• MMCB – OSSV ve spolupráci s ORVZ a OUP zpracuje zadání pro studii hodnotící možné 
varianty výstavby nájemních bytů ve městě se zohledněním dostupnosti vhodných lokalit 
či nevyužitých objektů ale i možností různých variant financování. 

• MMCB – OSSV ve spolupráci s OUP v návaznosti na zpracovanou studii navrhne Koncepci 
výstavby „dostupného bydlení“ a předloží návrh na její realizaci vedení města. 

• MMCB – Investiční odbor zahájí postupnou přípravu a realizaci Koncepce 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Zpracovaná studie hodnocení možností výstavby dostupného bydlení ve městě 

• Zpracovaná koncepce výstavby včetně návrhu zdrojů a způsobu financování 

Časový rámec realizace: 

• Zpracování zadání pro studii a její připomínkování ze strany dotčených odborů (05/2019) 

• Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele studie (05/2019) 

• Realizace výběrového řízení (06/2019) 

• Zpracování a projednání studie (06/2019 – 10/2019) 
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• Zpracování Koncepce výstavby dostupného bydlení na základě výsledků studie (10/2019 – 
01/2020) 

• Zahájení přípravy a realizace konkrétních opatření/staveb 02/2020 
 

Odhad finančních nákladů: 

• Příprava specifikace pro VŘ na zpracovatele studie – v rámci standardní činnosti MMCB 

• Příprava zadávací dokumentace s využitím zpracované specifikace - v rámci standardní 
činnosti MMCB 

• Realizace výběrového řízení – v rámci standardní činnosti MMCB 

• Zpracování studie – v gesci magistrátu, v případě zpracování externím dodavatelem – 
odhad nákladů 200 tis. Kč 

• Zpracování návrhu koncepce s využitím studie – v gesci MMCB 

• Realizace koncepce – řádově desítky až stovky mil. Kč v závislosti na počtu a rozsahu 
budovaného dostupného bydlení. 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na 
trhu práce. 

Název opatření:  A. 2.1 Polytechnika na základních a mateřských školách 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

 
Město bude prosazovat a bude napomáhat zavedení polytechnické výuky na základních a 
mateřských školách s cílem podpořit technické dovednosti dětí a zvýšit zájem dětí o studium 
technických oborů. Při plánování bude využito zkušeností z již realizovaných aktivit, jako je např. 
projekt Technické mateřské školy (http://www.technicke-ms.cz), cílem aktivit však bude nastavení 
dlouhodobého systému, který bude zavedení polytechnické výuky v mateřských a základních 
školách podporovat. 
 
Souběžně bude probíhat komunikace s Jihočeskou univerzitou s cílem úpravy výukových předmětů 
na Pedagogické fakultě tak, aby začínající pedagogové byli na požadavek polytechnického vzdělávání 
na školách připraveni. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 

Spolupracující subjekty: 

• JHK – ObHK ČB 

• JU,VŠTE 

• Jihočeský kraj – odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

• JAIP 

• ZŠ, SŠ 

• CzechInvest 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávající situace – MMCB Odbor školství a tělovýchovy vyhodnotí stávající 
situaci na jednotlivých mateřských a základních školách ve městě: (i) zjištění stavu 
infrastruktury (dílen, laboratoří, apod. a jejich vybavení, zaměření, kapacit, využití) na 
jednotlivých školách, (ii) zjištění připravenosti učitelů/učebních programů pro 
polytechnickou výuky, vč. chystaných projektů (např. MAP1) 

• Návrh postupu pro zavedení, nebo rozšíření nebo zkvalitnění polytechnické výuky v MŠ 
a ZŠ s využitím zkušeností z již realizovaných projektů, s využitím připravovaných projektů 
a zkušeností odjinud 

• Realizace pilotních opatření ověřujících navržený postup pro podporu rozvoje polytechniky 
na jednotlivých školách 

• Jednání s JU o spolupráci při přípravě pedagogických pracovníků 

• Vyhodnocení pilotních opatření na podporu rozšíření a zvyšování kvality výuky 

 
1 MAP – místní akční plány, zaměřené ve vzdělávací oblasti na změny na MŠ a ZŠ, financované z OP VVV 

http://www.technicke-ms.cz)/
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• Úprava návrhu podpory rozvoje polytechniky na základních školách s využitím poznatků 
z pilotních projektů 

• Realizace dlouhodobého systému podpory rozvoje polytechniky na základních a 
mateřských školách ve městě 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení stávajícího stavu 

• Zpracování návrhu na pilotní opatření na podporu polytechniky 

• Zavedení pilotní výuky na vybraných školách 

• Vyhodnocení pilotní výuky a návrh na rozšíření 

• Zavedení výuky na všech MŠ a ZŠ ve městě 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení stávajícího stavu (03/ 2019) 

• Zpracování návrhu na realizaci pilotních opatření zaměřených na podporu rozšíření a 
zvyšování kvality výuky (08/ 2019) 

• Realizace pilotních projektů na vybraných školách (01/ 2020) 

• Vyhodnocení pilotních projektů (06/ 2020) 

• Zavedení dlouhodobého systému podpory polytechniky na všech MŠ a ZŠ ve městě (09/ 
2020) 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení stávajícího stavu – v režii MMCB a partnerských subjektů 

• Zpracování návrhu na zavedení pilotních opatření – v režii MMCB a partnerských subjektů 

• Podpora realizace pilotních opatření na podporu výuky – dle vstupních zjištění a 
charakteru navrhovaných opatření – odhad řádově statisíce Kč. 

• Vyhodnocení pilotních opatření – v režii MMCB a partnerských subjektů 

• Zavedení podpory výuky na všech MŠ a ZŠ ve městě – v závislosti na výstupech 
předchozích kroků 

 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• MŠMT 
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Název priority:  
A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na 
trhu práce. 

Název opatření:  A. 2.2 Systém podpory spolupráce základních a středních škol ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

 
Město bude podporovat a bude iniciovat větší spolupráci středních a základních škol ve městě 
zaměřenou na podporu technického vzdělávání. Město bude usilovat o vytvoření sytému stálých 
vazeb mezi základními a středními školami, který bude kromě zvyšování dovedností a informování 
žáků základních škol vyhledávat technicky talentované děti na základních školách a bude jim 
nabízet/umožňovat jejich talent rozvíjet.  
 
Aktivita naváže na aktuálně probíhající projekt Jihočeského kraje, který spolupráci středních a 
základních škol podporuje a bude podporovat další rozšíření stávajících aktivit, případně větší 
zapojení škol na území města do krajského projektu. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 

Spolupracující subjekty: 

• ZŠ, SŠ 

• JHK – ObHK ČB 

• Jihočeský kraj – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávající situace – MMCB Odbor školství a tělovýchovy ve spolupráci 
s Krajským úřadem – odborem školství, mládeže a tělovýchovy – vyhodnotí stávající situaci 
spolupráce základních a středních škol na území města s cílem identifikace příkladů dobré 
praxe a případných bariér, které větší spolupráci limitují 

• Zpracování návrhu podpory větší spolupráce škol 

• Příprava grantového programu na podporu větší spolupráce škol 

• Realizace pilotního kola grantového programu 

• Vyhodnocení efektivity realizované podpory 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení stávajícího stavu 

• Zpracování návrhu opatření pro podporu větší spolupráce 

• Příprava grantového programu 

• Realizace pilotního kola grantového programu 

• Vyhodnocení efektivity realizované podpory  

• Úprava opatření s ohledem na výsledky vyhodnocení 
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Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení stávajícího stavu 10/ 2019 

• Zpracování návrhu opatření pro podporu větší spolupráce 12/ 2019 

• Příprava grantového programu 01/ 2020 

• Realizace pilotního kola grantového programu – 05/ 2020 

• Vyhodnocení efektivity realizované podpory 06/ 2021 

• Úprava opatření s ohledem na výsledky vyhodnocení 10/ 2021 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení stávajícího stavu - v rámci gesce magistrátu 

• Zpracování návrhu opatření pro podporu větší spolupráce - v rámci gesce magistrátu 

• Příprava grantového programu - v rámci gesce magistrátu 

• Realizace pilotního kola grantového programu 200 tis. Kč 

• Vyhodnocení efektivity realizované podpory - v rámci gesce magistrátu 

• Úprava opatření s ohledem na výsledky vyhodnocení - v rámci gesce magistrátu 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na 
trhu práce. 

Název opatření:  A. 2.3 Science centrum 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město se aktivně zapojí do Pracovní skupiny přípravy Science centra České Budějovice, která je 
koordinována JAIP a Jihočeským krajem – Odborem regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic. V rámci jednání se předběžně uvažuje o vybudování centra v rámci areálu 
Výstaviště ČB. Město ve spolupráci s JHK, JAIP, JVTP, VŠ a BC AV ČR bude prosazovat 
zaměření/specializaci centra na perspektivní obory města, bude prosazovat, aby co nejvíce využívalo 
jedinečný výzkumný potenciál města a aby mezi jeho nosné obory patřily biotechnologie, přestože 
na ně nemusí být omezeno. Centrum bude podporovat zvýšení zájmu dětí a rodičů o perspektivní a 
technické obory, ale též podnikavost v daných oborech (návaznost na podnikatelský inkubátor, 
propojení s aktivitami VTP). Centrum by mělo být rovněž budováno jako atraktivita pro zviditelnění 
města a přilákání návštěvníků a mladých lidí do města, což je potřeba zohlednit při zpracování 
prvotní studie, jejímž cílem bude návrh vzhledu, zaměření a náplně centra. 

 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic 

• JAIP 

• JHK – ObHK ČB 

• Agrární komora 

• JU, VŠTE 

• BC AV CŘ 

• regionální firmy 

• ZŠ, SŠ 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zapojení do pracovní skupiny pro přípravu Science centra v Českých Budějovicích – MMCB 
se aktivně zapojí do přípravné pracovní skupiny organizované Jihočeským krajem 

• Zpracování připomínek a námětů na doplnění stávajícího připravovaného konceptu 
Science centra – v rámci účasti na přípravě koncepce Science centra bude město usilovat o 
takové zaměření science centra, které bude odpovídat požadavkům strategického plánu a 
návazných aktivit směřujících k podpoře využití výzkumného a inovačního potenciálu 
města.  V rámci zpracování koncepce město prověří možnost aktivní účasti nejen na 
přípravě, ale i na vybudování a následném provozu Science centra. 

• Zpracování připomínek k zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti Science centra – 
MMCB zpracuje připomínky k připravované zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti 
Science centra tak, aby studie řešila všechny potřebné aspekty od možného využití centra, 
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přes návrh možných expozic s ohledem na výzkumný potenciál města až po ekonomiku 
provozu a návrh modelu jeho financování. 

• Účast na realizaci zpracování studie proveditelnosti – MMCB bude s vybraným 
zpracovatelem studie proveditelnosti aktivně spolupracovat 

• Aktivní účast na přípravě realizace a vybudování a provozu Science centra – MMCB se 
následně aktivně zapojí do přípravných prací pro vlastní vybudování Science centra a jeho 
provozu. 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Zapojení do pracovní skupiny Jihočeského kraje 

• Zpracování připomínek ke konceptu Science centra 

• Zpracování připomínek k zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti 

• Aktivní spolupráce s Jihočeským krajem na přípravě, realizaci výstavby a provozu Science 
centra 
 

Časový rámec realizace: 

• Zapojení do pracovní skupiny Jihočeského kraje 06/ 2019 

• Zpracování připomínek ke konceptu Science centra 07- 08/ 2019 

• Zpracování připomínek k zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti 09/ 2019 

• Aktivní účast na zpracování studie proveditelnosti 09/ 2019 – 02/ 2019 

• Aktivní spolupráce s Jihočeským krajem na přípravě, realizaci výstavby a provozu Science 
centra 02/ 2020 - 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Zapojení do pracovní skupiny Jihočeského kraje – v režii MMCB 

• Zpracování připomínek ke konceptu Science centra – v režii MMCB 

• Zpracování připomínek k zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti – v režii MMCB 

• Aktivní účast na zpracování studie proveditelnosti – v režii MMCB, v případě spolupodílu 
na studii cca 500 tis. Kč 

• Aktivní spolupráce s Jihočeským krajem na přípravě, realizaci výstavby a provozu Science 
centra – dle studie proveditelnosti, předpoklad v režii MMCB 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Jihočeský kraj 

• Magistrát města 
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Název priority:  
A. 3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit 
podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál 
města 

Název opatření:  
A. 3. 1 Koordinace aktivit zaměřených na podporu využití výsledků výzkumu 
a vývoje a zvýšení podnikavosti 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Ve městě se aktuálně podpoře využití výzkumného potenciálu věnuje několik subjektů. Přestože na 
úrovni jednotlivých subjektů dochází k dílčí koordinaci aktivit či realizovaných projektů, pro zvýšení 
jejich efektivity je potřeba zlepšit vzájemnou koordinaci a výměnu informací mezi zapojenými 
subjekty na úrovni celého města tak, aby se zvýšila efektivita jednotlivých realizovaných aktivit a tím 
i pravděpodobnost dosažení stanoveného cíle, kterým je vyšší využití výzkumného potenciálu města 
pro jeho ekonomický rozvoj. 
 
JAIP pro tento účel ve spolupráci s JVTP, Jihočeským krajem, a výzkumnými organizacemi ve městě 
iniciuje a bude koordinovat platformu pro výměnu informací a koordinaci aktivit zaměřených na 
podporu vyšší podnikavosti a využití výsledků VaV ve městě a jeho spádovém území.  
 
Platforma bude sloužit zejména k vzájemné informovanosti o připravovaných či realizovaných 
aktivitách tak, aby na sebe pokud možno navazovaly, vzájemně se doplňovaly, případně byly 
navenek prezentovány jako ucelený systém.  
 
K tomuto účelu je kromě vytvoření platformy potřeba provést i zmapování stávajících aktivit 
jednotlivých subjektů působících na území města a zpracování návrhu opatření pro zlepšení jejich 
koordinace. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání (JAIP) 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic 

• JVTP 

• JU, VŠTE 

• BC AV ČR 

• CzechInvest 

• JHK – ObHK ČB 

• Agrární komora 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávající situace – JAIP ve spolupráci s Jihočeským krajem, JVTP a dalšími 
subjekty ve městě vyhodnotí stávající situaci ve městě, přehled subjektů pracujících 
v oblasti inovací a podpory podnikavosti a jejich jednotlivých aktivit. 

• Zpracování návrhu vzniku a fungování platformy pro koordinaci aktivit směřujících 
k podpoře inovací a podnikavosti na území města – v návaznosti na zpracovaný přehled 
aktuální situace JAIP navrhne možné složení platformy pro koordinaci jednotlivých aktivit a 
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projedná návrh se všemi významnými subjekty, působícími ve městě v oblasti podpory 
výzkumu, inovací a podpory podnikavosti a všemi dalšími dotčenými subjekty jako je 
Jihočeský kraj apod. 

• Iniciace vzniku platformy – po projednání iniciuje JAIP vznik platformy a zorganizuje první 
setkání s cílem dohody všech účastníků na způsobu fungování platformy a její role. 

• Zajištění jednání platformy a zpracování návrhu opatření pro zlepšení koordinace – JAIP ve 
spolupráci s dalšími dotčenými subjekty připraví návrh opatření, která by měla přispět 
k zlepšení koordinace a organizace aktivit zaměřených na podporu výzkumu, vývoje, 
inovací a podnikavosti na území města a předloží zpracovaný návrh vytvořené platformě 
k projednání. 

• Postupná realizace navržených opatření pro zlepšení koordinace a zajištění pravidelných 
setkávání platformy. 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza stávající situace 

• Návrh vzniku a fungování platformy 

• První setkání vytvoření platformy 

• Návrh opatření pro zlepšení koordinace 

 

Časový rámec realizace: 

• Analýza stávající situace 06/2019 

• Návrh vzniku a fungování platformy 06/2019 

• První setkání vytvořené platformy 09/ 2019 

• Návrh opatření pro zlepšení koordinace 12/ 2019 

 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Analýza stávající situace – v gesci JAIP 

• Návrh vzniku a fungování platformy – v gesci JAIP 

• První setkání vytvoření platformy – v gesci JAIP 

• Návrh opatření pro zlepšení koordinace – cca 50 tis. Kč 

 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• JAIP 

• Jihočeský kraj 

• Magistrát města 
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Název priority:  
A. 3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit 
podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál 
města 

Název opatření:  
A. 3.2 Lepší vzájemná informovanost výzkumných subjektů a firem o 
poptávce a nabídce výzkumných kapacit 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

JAIP ve spolupráci s JVTP, městem, VŠTE, KTT JU, KTT BC AV a dalšími subjekty ve městě vytvoří 
v návaznosti na stávající dílčí informace jednotlivých subjektů systém pravidelného monitorování 
nabídky a poptávky v oblasti výzkumu ve městě, který bude sloužit k lepší informovanosti 
jednotlivých subjektů o kapacitách, technologiích a know-how výzkumných zařízení a o poptávce ze 
strany firem působících ve městě a jeho spádovém území. Součástí systému budou aktivity v podobě 
setkávání firem a zástupců výzkumných organizací, různorodé presentační aktivity a další aktivity 
podporující větší informovanost a tím i provázanost výzkumu a podnikatelské sféry.  
 
Cílem není zavádění monitoringu nabídky a poptávky v rámci jednotlivých organizací, které je 
prováděno jednotlivými KTT, ale spojení dílčích výstupů a informací různých organizací do společné 
presentace za město České Budějovice, která bude obsahovat nabídku všech subjektů působících ve 
městě a okolí. 
 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání (JAIP) 

Spolupracující subjekty: 

• BC AV ČR 

• JU, VŠTE 

• JVTP 

• JHK – ObHK ČB 

• Agrární komora 

• CzechInvest 

• Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic 

 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávající situace – JAIP ve spolupráci s Jihočeským krajem, JVTP a dalšími 
subjekty ve městě vyhodnotí stávající postupy pro sběr a prezentaci informací o poptávce 
a nabídce výzkumných kapacit ve městě 

• Návrh opatření pro větší koordinaci a sjednocení prezentace – v návaznosti na zpracovaný 
vstupní přehled připraví JAIP ve spolupráci s jednotlivými zainteresovanými subjekty návrh 
opatření, která povedou k sjednocení prezentace jednotlivých subjektů tak, aby bylo 
možné nabízet výzkumný potenciál za město, nikoliv pouze za jednotlivé subjekty.  

• Návrh dalších návazných opatření směřujících k lepší prezentaci potenciálu výzkumných 
subjektů ve městě 

• Postupná realizace navržených opatření pro zlepšení prezentace potenciálu pro výzkum a 
vývoj v Českých Budějovicích 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza stávající situace 

• Návrh opatření pro zlepšení jednotné prezentace 

• Realizace opatření 

 

Časový rámec realizace: 

• Analýza stávající situace 06/ 2019 

• Návrh opatření pro zlepšení jednotné prezentace 10/ 2019 

• Realizace opatření 01/ 2020 a dále 

 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Analýza stávající situace – 20 tis. 

• Návrh opatření pro zlepšení jednotné prezentace – 20 tis. 

• Realizace opatření – dle druhu opatření navržených v předchozím bodě (web, workshopy, 
kulaté stoly, PR….) – cca 300 tis.  

 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
A. 3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit 
podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál 
města 

Název opatření:  
A. 3. 3 Podpora využití výzkumného potenciálu Jihočeské univerzity a 
Biologického centra Akademie Věd ČR 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Ve městě působí několik významných institucí, disponujících výzkumným potenciálem 
v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou. Tento potenciál není v současné době 
využit, a to jak ve vztahu k rozvoji lidských zdrojů, tak ve vztahu k podpoře podnikání, výzkumu a 
inovací a to přesto, že ke spolupráci mezi dotčenými výzkumnými subjekty a podnikateli ve městě a 
regionu dochází. Jedná se však spíše o namátkovou spolupráci než ucelený systém podpory rozvoje 
spolupráce mezi podnikatelským sektorem a výzkumnými subjekty v daných oborech. 
Výše zmíněný potenciál bude dále narůstat, oblast biotechnologií a návazných oborů spadajících do 
tzv. bioekonomiky představuje jeden z „oborů budoucnosti“ a představuje tak příležitost pro další 
budoucí rozvoj města a vznik kvalitních a dobře ohodnocených pracovních míst ve městě. 
BCAV ČR v současné době připravuje rozvojový koncept, jehož předmětem je rozvoj celého areálu, 
jeho modernizace a dobudování do podoby, která umožní vznik potřebného zázemí pro další rozvoj 
výzkumných a vývojových aktivit. 
Předmětem a cílem daného opatření je proto podpořit ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a 
dalšími subjekty ve městě rozvoj Biologického centra Akademie Věd ČR a vytvořit ve spolupráci 
program podpory pilotních projektů spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými kapacitami 
ve městě. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání (JAIP) 

• BC AV ČR 

• JHK – ObHK ČB 

• JU 

• Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic 

• JVTP 

• CzechInvest 

• Agrární komora 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Podpora rozvoje BC AV ČR – Město České Budějovice podpoří přípravu strategického 
projektu rozvoje areálu BC AV ČR a to jak ve smyslu politické podpory, tak ve smyslu 
faktické podpory přípravy konkrétních projektových dokumentací potřebných pro zahájení 
procesu modernizace a dalšího rozvoje areálu. 

• Magistrát města ve spolupráci s dalšími subjekty působícími v oblasti podpory inovací a 
VaV a ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou vytipuje firmy, které mají či by 
mohly mít zájem o spolupráci s výzkumnými subjekty ve městě. 
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• Magistrát města ve spolupráci s Jihočeskou agenturou na podporu inovačního podnikání 
vytvoří systém technické a odborné podpory vytipovaných podnikatelských subjektů 
s cílem podpořit vznik spolupráce s výzkumnými subjekty ve městě 

• Postupná realizace 10 pilotních projektů spolupráce firem s výzkumnými subjekty ve městě 
v oborech s vysokou přidanou hodnotou 

• Vyhodnocení realizace pilotních projektů jako podklad pro diskusi o dalším systému 
podpory. 

 

Výstupy – hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Memorandum o spolupráci a podpoře rozvoje BC AV ČR ze strany města České Budějovice.  

• Poskytnutá podpora pro přípravu potřebné projektové dokumentace 

• Seznam vytipovaných pilotních firem, které spolupracují, případně mají zájem 
spolupracovat s výzkumnými subjekty ve městě se zaměřením na obory s vysokou 
přidanou hodnotou 

• Návrh podpory realizace pilotních projektů spolupráce firem s výzkumnými subjekty ve 
městě. 

• Realizace 10 pilotních projektů spolupráce firem a výzkumných subjektů ve městě 
v oborech s vysokou přidanou hodnotou 

• Zpracované vyhodnocení a návrh dalšího systému podpory 

 

Časový rámec realizace: 

• Memorandum o spolupráci BC AV ČR a městem ČB 04/ 2019 

• Podpora přípravy projektové dokumentace 04/ 2019 

• Návrh firem pro pilotní projekty 05/ 2019 

• Realizace pilotních projektů spolupráce 10/ 2019 

• Vyhodnocení pilotních projektů a návrh dalšího postupu 12/ 2019 

 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Memorandum o spolupráci – v gesci MMCB 

• Podpora přípravy projektové dokumentace – 1 mil. Kč 

• Podpora realizace pilotních projektů 1 mil Kč 

• Vyhodnocení pilotních projektů a návrh opatření pro zlepšení spolupráce – v gesci JAIP a 
MMCB 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
A. 4 Vytvořit lepší podmínky a zvýšit nabídku nemovitostí vhodných pro 
podnikání 

Název opatření:  
A. 4.1 Nabídka rozvojových ploch pro rozšíření stávajících, případně příchod 
nových firem působících v perspektivních oborech s vysokou přidanou 
hodnotou 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

 
Aby bylo možno využít významný výzkumný potenciál města pro jeho ekonomický rozvoj, je potřeba 
ve městě vytvořit nejen podmínky pro vznik a rozvoj start-up firem v podobě vědeckotechnických 
parků a inkubátorů, ale i pro příliv větších investorů působících ve strategických oborech, které se 
město bude snažit ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty lákat. Mezi klíčové podmínky 
pro příchod investorů je přitom existence dostatečně velké „rozvojové zóny“, kterou bude možné 
případným zájemcům z řad investorů nabídnout.  
 
Město ve spolupráci s okolními obcemi a s Jihočeským krajem identifikuje a připraví 1-3  dostatečně 
velké pozemky/zóny o celkové rozloze, která umožní jak potenciální rozvoj stávajících firem ve 
městě, tak příchod nových investorů, včetně rozvojové rezervy pro jejich budoucí rozvoj. Nabídka 
bude součástí uceleného systému podpory přílivu firem v perspektivních strategických oborech a 
v případě nově příchozích investorů bude vymezena pouze pro takové, kteří přispějí k vyššímu 
využití výzkumného potenciálu města. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic 

• Dotčené sousední obce 

• CzechInvest 

• JHK – ObHK ČB 

• Magistrát města - odbor územního plánování  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování analýzy aktuální situace zaměřené jednak na vyhodnocení potřeby místních 
firem, které plánují rozvoj a nemají vlastní rozvojové plochy, jednak předpokládané 
potřeby firem, které by město chtělo přilákat s cílem vyššího využití výzkumného 
potenciálu města.  

• Definování požadavků na plánovanou rozvojovou zónu – s využitím zpracované vstupní 
analýzy navrhnout požadavky na velikost, vybavenost a členění průmyslové zóny. 

• Vytipování cca 3 – 5 lokalit na území města a sousedních obcí, které jsou z hlediska 
základních charakteristik, jako je dopravní dostupnost, vymezení funkce území v územním 
plánu, atd. vhodné pro vznik průmyslové zóny splňující definované požadavky. Vytipování 
lokalit musí proběhnout ve spolupráci s dotčenými obcemi, Jihočeským krajem a 
agenturou CzechInvest tak, aby již ve fázi předběžného vytipování vše probíhalo na bázi 
vzájemné spolupráce všech zúčastněných subjektů.  
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• Podrobné vyhodnocení jednotlivých vytipovaných lokalit s cílem určení proveditelnosti a 
předpokládaných rámcových nákladů na realizaci průmyslové zóny v jednotlivých 
lokalitách. 

• Jednání se všemi dotčenými subjekty a vlastníky s cílem dosažení dohody o využití 
pozemků pro vznik průmyslové zóny se strategickým zaměřením. 

• Sepsání písemné dohody všech vlastníků a dotčených subjektů o vzniku průmyslové zóny. 

• Vytvoření konceptuálního návrhu rozvojové zóny.  

• Dobudování potřebné infrastruktury, která je potřebná pro možnost nabízení průmyslové 
zóny investorům či alespoň úplná projektová příprava pro vybudování takové 
infrastruktury vč. všech povolení.  

• Zpracování prezentačního materiálu pro propagaci vytvořených zón investorům. 

• Aktivní vyhledávání potenciálních investorů, kteří by mohli mít zájem využít výzkumný 
potenciál ve městě a využít nabízenou průmyslovou zónu – spolupráce s CzechInvestem na 
prezentaci zahraničním investorům, účast na veletrzích zaměřených na zvolené strategické 
obory (bioekonomika apod.) 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vytipování vhodných cca 3 – 5 lokalit 

• Zpracované vyhodnocení vytipovaných lokalit 

• Záznamy z jednání s dotčenými subjekty, obcemi a vlastníky pozemků 

• Dohoda o vytvoření rozvojové zóny 

• Prezentační materiály pro propagaci průmyslové zóny 

Časový rámec realizace: 

• Vytipování lokalit 06/ 2019 

• Prověření lokalit a jednání s dotčenými subjekty, vlastníky a obcemi 07/ 2019 – 12/ 2019 

• Dohoda o vzniku rozvojové zóny 03/ 2020 

• Propagační materiály nových rozvojových zón/zóny 05/ 2020 

• Propagace vytvořených zón/zóny 06/ 2020 - 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vytipování a prověření lokalit - 0/ 150 tis. Kč 

• Jednání s dotčenými subjekty - 0/ 150 tis. Kč 

• Vytvoření průmyslové zony – výkupy pozemků, budování sítí, komunikací apod. desítky až 
stovky mil. Kč 

• Propagační materiály 50 tis. Kč 

• Propagace vytvořené zóny/zón – záleží na typu a rozsahu propagace – předpoklad desítky 
až stovky tisíc Kč v případě účasti na zahraničních veletrzích 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• CzechInvest 
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Název priority:  
A. 4 Vytvořit lepší podmínky a zvýšit nabídku nemovitostí vhodných pro 
podnikání 

Název opatření:  A. 4.2 Program podpory přílivu investic v perspektivních oborech 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město vytvoří program, který v návaznosti na výzkumný potenciál města vymezí strategické obory, 
které s ohledem na jedinečnost výzkumného potenciálu představují perspektivní zaměření 
budoucího rozvoje města, stanoví ve spolupráci s agenturou CzechInvest postup pro získávání 
investorů v daných oborech a vytvoří systém podpory pro jejich přilákání a udržení ve městě a okolí 
(systém spolupráce úřadu s investorem při přípravě investice, podpora spolupráce škol s investorem 
při přípravě pracovní síly, apod.). Toto opatření musí být provázáno s opatřením v prioritě A.1 na 
podporu integrace zahraničních pracovníků.  

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Spolupracující subjekty: 

• CzechInvest 

• Jihočeský kraj – Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic 

• JČU, VŠTE 

• BC AV ČR 

• JAIP, JVTP 

• Magistrát města odbor školství a tělovýchovy 

• Magistrát města - kancelář primátora – marketingové oddělení  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování vstupní analýzy mapující výzkumný potenciál města a jeho potenciál pro 
ekonomický rozvoj města – vyhodnocení aktuálního výzkumného potenciálu města a 
posouzení významu jednotlivých oborů, ve kterých ve městě probíhá výzkum a inovace, 
z pohledu potenciálu budoucího ekonomického rozvoje města 

• Návrh prioritních oborů, které mají s ohledem na zpracovanou analýzu potenciálu přispět 
k ekonomickému rozvoji města. 

• Návrh programu přilákání investorů ve vymezených oblastech – MMCB ve spolupráci 
s CzechInvestem a ostatními partnerskými subjekty zpracuje program přilákání investorů 
ve zvolených strategických oblastech (systém spolupráce úřadu s investorem při přípravě 
investice, podpora spolupráce škol s investorem při přípravě pracovní síly, apod.). 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza výzkumného potenciálu města z pohledu potenciálu přínosu jednotlivých oborů 
pro ekonomický rozvoj města 

• Stanovení prioritních oborů 
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• Program přílivu investic v určených strategických oborech 
 

Časový rámec realizace: 

• Zpracování zadání pro studii hodnotící potenciál města 06/ 2019 

• Analýza výzkumného potenciálu města z pohledu potenciálu přínosu k ekonomickému 
rozvoji města 12/ 2019 

• Stanovení prioritních oborů 01/2020 

• Program přílivu investic v určených strategických oborech 02/ 2020 – 06/ 2020 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• V případě využití externího subjektu cca 500 – 1 000 tis. Kč. podle detailu posouzení 
jednotlivých výzkumných oborů 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• CzechInvest 
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Název priority:  A. 5 Zvýšit vstřícnost veřejné správy a zlepšit komunikaci města s podnikateli 

Název opatření:  A. 5.1 Systém aktivní komunikace s podnikateli ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a dalšími zainteresovanými subjekty 
vytvoří systém aktivního poskytování informací o investičních akcích a záměrech jak stavebních, tak 
o dalších akcích, které mohou ovlivnit podnikatele, a to jak negativně, tak pozitivně ve smyslu 
možných příležitostí rozvoje, např. v návaznosti na investice v dopravě, apod. Součástí systému 
budou webové stránky, ale též systém pravidelných setkávání s podnikateli, prezentace 
připravovaných záměrů města nebo například systém pravidelného zasílání aktualit s vazbou na 
podnikání ve městě, zasílání informací o veřejných zakázkách připravovaných městem apod. Veškeré 
aktivity by měly být nastaveny tak, aby byly v souladu s konceptem chytrého města (smart city). 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Spolupracující subjekty: 

• JHK – ObHK ČB 

• CzechInvest 

• Úřad práce 

• JČU, VŠTE 

• BC AV ČR 

• JAIP, JVTP 

• Magistrát města - kancelář primátora – marketingové oddělení  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování vstupní analýzy hodnotící stávající přístup města a jeho jednotlivých organizací 
ke komunikaci s podnikateli – MMCB ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou 
zmapuje stávající způsoby komunikace s podnikateli na úrovni města jeho organizací. 
Analýza bude mapovat, jaké informace město podnikatelům poskytuje, jakou cestou. 
Analýza bude mimo jiné mapovat informace o tom, zda město případně některá jeho 
organizace nepotřebují informace od podnikatelů a případně jakou formou a v jakým 
způsobem tyto informace získávají. 

• Zpracování vstupní analýzy mapující poptávku po informacích ze strany podnikatelů – 
MMCB ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou zmapuje poptávku ze strany 
podnikatelů. Analýza bude zaměřená na zjištění jaké informace, jak často a jakou formou 
by podnikatelé uvítali. 

• Zpracování návrhu komunikace s podnikateli – na základě provedených analýz připraví 
MMCB ve spolupráci s JHK ObHK ČB návrh aktivní komunikace města s podnikateli, který 
bude vycházet ze zpracovaných analýz a bude navrhovat ucelený koncept spolupráce a 
komunikace s podnikateli počínaje webovými stránkami pro podnikatele (Opatření A 5.2.), 
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přes emailovou komunikaci, setkávání s podnikateli a další nástroje až po případné 
vytvoření kontaktního místa v rámci Informačního centra města. 

• Zpracování analýzy i návrhové části bude realizováno jako součást Komunikační strategie 
města, která vyhodnotí a navrhne komplexní systém komunikace s vybranými cílovými 
skupinami. 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza stávající komunikace s podnikateli 

• Analýza poptávky po informacích ze strany podnikatelů 

• Zpracování návrhu komunikace města s podnikateli 

• Realizace jednotlivých částí návrhu 

Časový rámec realizace: 

• Analýza stávající komunikace s podnikateli (06/ 2019) 

• Analýza poptávky po informacích ze strany podnikatelů (06 – 09/ 2019) 

• Zpracování návrhu komunikace města s podnikateli 10/ 2019 – 11/ 2019 

• Realizace jednotlivých částí návrhu 01/ 2020 - 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Analýza bude řešena v rámci Komunikační strategie města 

• Vlastní realizace systému komunikace a komunikace samotná – provozní prostředky 
dotčených subjektů nebo po dle charakteru a rozsahu navržené komunikace 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• JHK ObHK ČB 

• CzechInvest 
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Název priority:  A. 5 Zvýšit vstřícnost veřejné správy a zlepšit komunikaci města s podnikateli 

Název opatření:  A. 5.2 Webové stránky pro podnikatele ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

 
Město v návaznosti na opatření A. 5.1. vytvoří ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, 
agenturou CzechInvest a dalšími zainteresovanými subjekty samostatné webové stránky (případně 
podstránku v rámci stávajícího webu), které budou specificky zaměřeny pouze na informace týkající 
se podnikání a podnikatelů ve městě a příchodu nových investorů do města. Stránky budou 
obsahovat informace týkající se podnikání v Českých Budějovicích v přehledné, srozumitelné a 
jednoduché podobě. Informace pro investory budou prezentovány alespoň v základních jazykových 
mutacích důležitých z hlediska investorů (anglicky, německy, francouzsky, rusky). 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Spolupracující subjekty: 

• JHK – ObHK ČB 

• CzechInvest 

• Úřad práce 

• JČU, VŠTE 

• BC AV ČR 

• JAIP, JVTP 

• Magistrát města - kancelář primátora – marketingové oddělení  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování analýzy i návrhové části bude realizováno jako součást Komunikační strategie 
města, která vyhodnotí a navrhne komplexní systém komunikace s vybranými cílovými 
skupinami včetně podnikatelů ve městě 

• Zpracování podkladů pro zapracování výstupu do ZD pro zpracování webových stránek 
města 

• Výběr dodavatele 

• Realizace webových stránek včetně uživatelského testování a pilotního provozu webu 

• Spuštění webových stránek 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Koncept webových stránek s využitím výstupu z opatření A. 5.1.  

• Zadávací dokumentace na dodavatele webových stránek 

• Výběrové řízení na dodavatele 
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• Pilotní verze webových stránek pro uživatelské testování 

• Spuštěné webové stránky 

 

Časový rámec realizace: 

• Koncept webových stránek s využitím výstupu z opatření A. 5.1. – 10/ 2019 

• Výběr dodavatele celkového webu města 11/2019 

• Pilotní verze webových stránek pro uživatelské testování 05/ 2020 

• Spuštěné webové stránky 06/ 2020 

 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Analýza bude řešena v rámci Komunikační strategie města 

• Webové stránky budou řešeny v rámci celkové aktualizace webových stránek města 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• JHK ObHK ČB 

• CzechInvest 
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Příloha č. 2 Projektové listy opatření prioritní oblasti B: Mobilita 
 

Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  
B. 1.1 Systém záchytných parkovišť jako součást konceptu omezení dopravy 
v centru 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Aktuální dopravní situace ve městě je do značné míry zapříčiněna množstvím automobilů, které 
každodenně směřují do centra města. Aby bylo možné přistoupit postupně k omezení dopravy 
v centru města, je potřeba nejprve jednotlivým návštěvníkům, ale i místním obyvatelům nabídnout 
přijatelnou alternativu v podobě záchytných parkovišť, která zachytí dopravu na okrajích města a 
budou řidičům nabízet napojení na centrum pomocí udržitelných forem dopravy jako je VHD, nebo 
cyklodoprava. 
 
Pilotní návrh vytvoření záchytných parkovišť ve městě je aktuálně připravován a bude realizován 
v průběhu roku 2017. Opatření proto směřuje zejména na průběžné vyhodnocení pilotního provozu 
záchytných parkovišť a navazujících opatření tak, aby bylo prověřeno, zda opatření plní stanovený 
účel a je uživateli vnímáno jako dostatečně funkční alternativa, vůči přímému vjezdu automobilem 
do centra města. 
 
Kromě vyhodnocení bude opatření směřovat k dalšímu rozvoji systému tak, aby ve finální podobě 
součástí systému bylo efektivní, kapacitní a pohodlné napojení záchytných parkovišť na centrum 
města (případně další klíčové cílové destinace ve městě) prostřednictvím VHD a sítě cyklostezek a 
cyklotras, které budou řidičům nabízet uživatelsky příjemnou alternativní možnost dopravy (v 
případě MHD za přijatelnou cenu a v dostatečné četnosti). U záchytných parkovišť je třeba počítat 
s dostatečně kapacitními krytými kolostavy, případně s dalšími opatřeními, která jsou nezbytná pro 
zajištění dostatečné alternativní nabídky vůči IAD. 
 
Prověřena a případně doplněna či upravena budou i související restriktivní opatření, např. v podobě 
změny parkovací politiky/organizace parkování v centru a v blízkosti centra (tarify, apod.) tak, aby 
uživatelé byli motivováni využívat systém záchytných parkovišť. Opatření bude koordinováno a 
provázáno s opatřením C. 2.3 „Koncepce historického centra města“, v jehož rámci dojde ke 
zpracování uceleného konceptu řešení historického centra města, který bude zohledňovat různá 
hlediska, vč. dopravních.  
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Dopravní podnik 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj 

• Cyklobudějovice 

• Rekola 
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• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Magistrát města - Investiční odbor 

• Magistrát města - Odbor správy veřejných statků 

• Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Dokončení realizace pilotního návrhu záchytných parkovišť a souvisejících restriktivních 
opatření, včetně zajištění napojení parkovišť na centrum města a případné další cílové 
destinace prostřednictvím VHD a cyklodopravy. Zajištění dovybavení parkovišť potřebnou 
infrastrukturou pro podporu cyklodopravy (kryté, v ideálním případě hlídané kolostavy) 

• Vyhodnocení funkčnosti jednotlivých částí realizovaného opatření, včetně průzkumu 
dojížďkového chování obyvatel města a jeho spádového území s využitím zbytkových dat 
mobilních operátorů 

• Zpracování návrhu na úpravy realizovaného opatření tak, aby bylo zajištěno plnění 
stanoveného cíle – omezení IAD v centru města 

• Realizace upravených opatření 

• Průběžné vyhodnocování funkčnosti opatření s ohledem na změny a vývojové trendy 
v oblasti dopravy a suburbanizace 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Realizovaný pilotní návrh záchytných parkovišť ve městě 

• Zpracované vyhodnocení funkčnosti včetně realizovaných průzkumů mezi uživateli a 
analýzy dat ze systému sdílených kol  

• Návrhy na úpravu realizovaných opatření 

• Realizované úpravy a doplnění pilotních opatření 

• Výsledky průběžného hodnocení funkčnosti opatření ve vztahu k vývojovým trendům 
v oblasti dopravy a rozvoje měst 

 

Časový rámec realizace: 

• Realizovaný pilotní návrh záchytných parkovišť ve městě – 09/ 2018 

• Zpracované vyhodnocení funkčnosti včetně realizovaných průzkumů mezi uživateli a 
analýzy dat ze systému sdílených kol – 03/ 2019 

• Provedení podrobného šetření dojížďkového chování obyvatel města a jeho spádového 
území 10/2020 

• Návrhy na úpravu realizovaných opatření – 11/ 2020 

• Realizované úpravy a doplnění pilotních opatření – 06/ 2021 

• Výsledky průběžného hodnocení funkčnosti opatření ve vztahu k vývojovým trendům 
v oblasti dopravy a rozvoje měst – průběžně 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Realizovaný pilotní návrh záchytných parkovišť ve městě – desítky mil. Kč dle jednotlivých 
stavebních projektů 

• Zpracované vyhodnocení funkčnosti včetně realizovaných průzkumů mezi uživateli a 
obyvateli spádového území – statisíce Kč – odhad cca 800 tis. Kč 

• Návrhy na úpravu realizovaných opatření – 500 tis. Kč 

• Realizované úpravy a doplnění pilotních opatření – v závislosti na výsledcích hodnocení, 
řádově statisíce až jednotky milionů 
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• Výsledky průběžného hodnocení funkčnosti opatření ve vztahu k vývojovým trendům 
v oblasti dopravy a rozvoje měst – v závislosti na výsledcích hodnocení, řádově statisíce Kč 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IROP, 

• IPRU 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  B. 1.2 Rozvoj IDS 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

 
Město České Budějovice bude s Jihočeským krajem úzce spolupracovat při realizaci a vyhodnocení 
pilotního provozu IDS Jihočeského kraje, a to jak z pohledu zajištění krajské dopravní obslužnosti, 
tak dopravní obslužnosti spádového území města České Budějovice.  
 
V návaznosti na výsledky vyhodnocení bude město ve spolupráci s Jihočeským krajem IDS dále 
rozvíjet s cílem nabízet dostatečnou frekvenci spojů a linek do obcí ve spádovém území města a 
zajistit jejich vzájemnou návaznost a tarifní integraci. V konečném důsledku bude vytvořen funkční 
systém, který bude dostatečně atraktivní a povede k snížení zátěže města IAD. 
 
Kromě systémových opatření ve smyslu plánování IDS bude město ve spolupráci s Dopravním 
podnikem a Jihočeským krajem vyhodnocovat časovou a prostorovou dostupnost veřejné dopravy, 
včetně prověření průjezdného modelu příměstských linek vlaků a autobusů na území Českých 
Budějovic, komfort při přestupech mezi jednotlivými linkami a druhy dopravy na území města a 
návaznost linek příměstské dopravy a dopravy ze vzdálenějšího okolí a MHD. Město a kraj také 
vyhodnotí vedení linek příměstské dopravy na území města a budou činit postupné kroky ke zlepšení 
situace dle výsledků vyhodnocení. Součástí opatření bude i spolupráce města s Jihočeským krajem 
na vybudování centrálního dispečinku Jihočeského kraje. 
 
V rámci zpracovaných analýz bude město podporovat zohlednění dalších možností rozšíření IDS 
např. o systém sdílených kol, který by výrazně zatraktivnil využití cyklodopravy ve městě. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Dopravní podnik 

• Jihočeský kraj - JIKORD 

• Ostatní dopravci zajišťující dopravní obslužnost v rámci spádového území města 

• Rekola 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  

• SŽDC 

•  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení pilotního provozu IDS – MMCB ve spolupráci s Jihočeským krajem a 
Dopravním podnikem vyhodnotí stávající pilotní provoz IDS. K vyhodnocení bude kromě 
posouzení obsazenosti jednotlivých linek využito i průzkumů mezi cílovou skupinou tak, 
aby byla prověřena spokojenost uživatelů s nastaveným systémem případně hlavní příčiny, 
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proč stávající varianta systému nevyhovuje. Součástí prověření bude i zvážení možnosti 
zapojit do systému IDS další formy dopravy jako je např. sdílení kol apod. 

• Prověření průjezdného modelu příměstských linek vlaků a autobusů na území Českých 
Budějovic – MMCB ve spolupráci s Dopravním podnikem a Jihočeským krajem prověří 
průjezdný model příměstských linek vlaků a autobusů na území města ve vztahu k hlavním 
cílům dojížďky tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno, že bude možné na 
příměstské linky nastupovat v několika bodech napříč městem. 

• Vyhodnocení komfortu při přestupech mezi jednotlivými linkami a druhy dopravy na území 
města a návaznost linek příměstské dopravy – MMCB ve spolupráci s Dopravním 
podnikem a Jihočeským krajem rovněž prověří komfort při přestupech mezi jednotlivými 
linkami a druhy dopravy na území města včetně návaznosti linek příměstské dopravy a 
MHD. 

• Zpracování návrhu na úpravy systému IDS na úrovni města a jeho spádového území  - 
MMCB ve spolupráci s Jihočeským krajem a Dopravním podnikem vypracuje na základě 
provedených vyhodnocení pilotního průzkumu, prověření průjezdného modelu a komfortu 
při přestupech (včetně prověření potřeby nových zastávek příměstských linek vlaků a 
autobusů pro zrychlení cesty do významných cílů dojížďky, popř. výrazného zlepšení 
komfortu při přestupech) návrh opatření na zlepšení IDS na úrovni města a jeho 
spádového území a stanoví priority pro jejich realizaci. 

• Zpracování návrhu na úplnou tarifní integraci v rámci IDS včetně jednotlivých jízdenek jako 
doplnění stávajícího systému integrovaných časových předplatných jízdenek. 

• Zpracování návrhu na zavedení vhodné bezhotovostní (elektronickou) formy platby 
jízdného a moderního odbavovacího systému. 

• Definice závazných technických a provozních standardů kvality v rámci IDS. 

• Zajištění postupné realizace jednotlivých opatření – MMCB ve spolupráci s Dopravním 
podnikem a Jihočeským krajem zajistí postupnou realizaci jednotlivých opatření. 

• Vyhodnocení stávajícího systému sdílení kol, z hlediska uživatelů, přínosů a rizik, 
obslužnosti území a možné integrace do systému VHD, včetně návrhu rozvoje systému 
sdílených kol.   

• Realizace navržených opatření v rámci systému sdílených kol.   

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení pilotního provozu IDS 

• Vyhodnocení průjezdného modelu příměstský linek vlaků a autobusů na území města 

• Vyhodnocení komfortu při přestupech jednotlivými linkami a druhy dopravy a jejich 
návaznost na MHD 

• Návrh opatření k odstranění nedostatků a zlepšení situace 

• Návrh nového tarifu IDS 

• Návrh elektronického odbavovacího systému 

• Definice standardů kvality IDS 

• Vyhodnocení a návrh rozvoje systému sdílených kol 

• Realizace jednotlivých opatření 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení pilotního provozu IDS – 10/ 2019 

• Vyhodnocení průjezdného modelu příměstský linek vlaků a autobusů na území města 10/ 
2019 

• Vyhodnocení komfortu při přestupech jednotlivými linkami a druhy dopravy a jejich 
návaznost na MHD 10/ 2019 
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• Návrh opatření k odstranění nedostatků a zlepšení situace 12/ 2019 

• Jednání s Jihočeským krajem o zohlednění návrhů v dalším rozvoji IDS 12/ 2019 – 05/ 2020 

• Realizace jednotlivých opatření 06/ 2020 a dále 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení pilotního provozu IDS 

• Vyhodnocení průjezdného modelu příměstský linek vlaků a autobusů na území města 

• Vyhodnocení komfortu při přestupech jednotlivými linkami a druhy dopravy a jejich 
návaznost na MHD 

• Návrh opatření k odstranění nedostatků a zlepšení situace 

• Realizace jednotlivých opatření 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• Dopravní podnik 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  B. 1.3 Zlepšení prostupnosti území nemotorovou dopravou 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město na základě územně plánovací dokumentace (Cyklogenerel) bude vyhodnocovat prostupnost 
města nemotorovou dopravou a realizovat opatření ke zvýšení bezpečné prostupnosti jako je 
propojování stávajících úseků cyklo a pěších tras, dobudování již existujících cyklo a pěších tras do 
ucelených cest zajišťujících plynulé propojení z výchozího až do cílového bodu a odstraňování bariér 
na stávajících trasách. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Cyklobudějovice 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj 

• Občanská sdružení 

• Rekola 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  

• Magistrát města – Investiční odbor 

• Magistrát města – Odbor správy veřejných statků 

• Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení současné situace – identifikace a popis problémů, a to vč. diskuse 
s jednotlivými aktéry a také policií ČR, vyhodnocení současných dokumentů plánujících 
výstavbu stezek a tras, a zejména vyhodnocení, v kterých částech na trasách existují 
bariéry, které komplikují prostupnost území a narušují souvislost jednotlivých tras. K 
vyhodnocení mohou být použita například anonymizovaná data ze systému Rekola o 
pohybu cyklistů v rámci města. 

• Vyhodnocení možností pro řešení jednotlivých problémových míst, určení priorit a 
stanovení postupu pro odstranění bariér, případně dobudování chybějících částí 
infrastruktury, či tras 

• Výběr projektanta a příprava případných projektů a dokumentací potřebných pro realizaci 
opatření 

• Příprava výběrového řízení, výběr zhotovitele na realizaci jednotlivých opatření a uzavření 
smlouvy 
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• Realizace jednotlivých opatření 

• Propagace nově vzniklých souvislých tras po zlepšení prostupnosti a odstranění bariér na 
daných trasách tak, aby obyvatelé věděli, že je již možné danou trasu používat bez 
komplikací způsobených odstraněnou bariérou nebo nesouvislým úsekem 

• Posouzení funkčnosti realizovaných opatření pro zlepšení prostupnosti města 
nemotorovou dopravou 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit  

• Projekty prioritních staveb a opatření 

• Smlouva s dodavatelem prioritních staveb a opatření 

• Zpráva z vyhodnocení funkčnosti realizovaných staveb a opatření 
 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 01/ 2019 

• Výběr projektanta, projektová příprava a projekty pro prioritní stavby a opatření 05/2019 

• Výběr dodavatele a realizace prvních prioritních staveb, postupně – 06/2019 a dále 

• Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou trasou/stezkou postupně vždy 4-6 
měsíců po dokončení realizace opatření 

 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení současné situace, návrh prioritních staveb – provozní prostředky magistrátu.  

• Projektová příprava prioritních staveb – vzejde z návrhu prioritních staveb a opatření, 
odhad v řádu nižších jednotek mil. Kč za všechny projekty prioritních staveb a opatření 

• Realizace prioritních staveb – vzejde z návrhu prioritních staveb a projektů, odhad v řádu 
vyšších jednotek až nižších desítek mil. Kč za všechny projekty prioritních staveb a opatření 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• IROP 

• SFDI 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  B.1.4  Dobudování základní infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Vzhledem ke značné zátěži města automobilovou dopravou je jedním z cílů strategického plánu 
snížení objemu IAD a zvýšení podílu nemotorové dopravy, především cyklodopravy k pohybu po 
městě. České Budějovice mají k tomuto druhu dopravy dobré podmínky (kompaktní město, rovinatý 
terén) a množství obyvatel využívá k přepravě po městě kolo již nyní. Zvýšení podílu cyklodopravy a 
pěší dopravy vyžaduje, aby se zlepšila síť cyklostezek a cyklotras i pěších tras, aby se vybudovala 
ucelená propojení mezi jednotlivými cíli ve městě a aby byla tato doprava bezpečná a dostatečně 
atraktivní.  
 
Město naváže na již realizované aktivity směřující k vybudování sítě cyklo a pěších tras a bude 
usilovat o co nejrychlejší dobudování páteřní sítě cyklo a pěších tras a návazné postupné 
systematické budování dalších navazujících cyklo a pěších tras tak, aby ve městě vznikla komplexní, 
plnohodnotná infrastruktura umožňující využití potenciálu města pro nemotorovou dopravu. 
Jednotlivé trasy budou s ohledem na prostorové a technické podmínky prioritně budovány tak, aby 
jejich využití bylo pohodlné a bezpečné a budou vždy, kdy to bude z technických, prostorových a 
ekonomických důvodů možné plánovány a budovány jako ucelené trasy propojující zdrojovou a 
cílovou lokalitu 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Cyklobudějovice 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj 

• Občanská sdružení 

• Rekola 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství,  

• Magistrát města - Investiční odbor,  

• Magistrát města – Odbor správy veřejných statků,  

• Magistrát města - Majetkový odbor, 

• Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

• Nadace Jihočeské cyklostezky 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení současné situace – identifikace a popis problémů, a to vč. diskuse 
s jednotlivými aktéry a také policií ČR, vyhodnocení současných dokumentů plánujících 
výstavbu stezek a tras, a zejména vyhodnocení, které projekty již byly realizovány a v jaké 
ucelenosti, a které projekty jsou v jakém stupni rozpracovanosti. K vyhodnocení mohou 
být použita například anonymizovaná data ze systému Rekola o pohybu cyklistů v rámci 
města. 
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• Návrh priorit výstavby základní infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

• V případě existujících problémů nebo problémů, které se objeví při přípravě ucelené 
trasy/stezky hledání alternativních řešení tak, aby byly prioritní trasy realizovány i 
v případě, kdy není z různých důvodů možné zajistit jejich souvislé vedení v původní 
plánované trase nebo v technických parametrech, které by byly optimální 

• Výběr projektanta, projektová a další příprava prioritních staveb/úseků cyklostezek, 
cyklotras a pěších tras 

• Příprava zadání pro výběrové řízení na realizaci staveb  

• Výběrové řízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy  

• Realizace jednotlivých staveb dle stanoveného seznamu priorit a harmonogramu jejich 
realizace 

• Propagace nové trasy/stezky v průběhu stavby a po jejím dokončení 

• Vyhodnocení využití nové trasy/stezky, hodnocení spokojenosti uživatelů.  

  

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit  

• Projekty prioritních staveb 

• Smlouva s dodavatelem prioritních staveb 

• Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou trasou/stezkou.  
 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 01/2019 

• Výběr projektanta, projektová příprava a projekty prioritních staveb postupně 02-10/2019 

• Výběr dodavatele a realizace prvních prioritních staveb, postupně 10/2019-05/2020 

• Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou trasou/stezkou postupně vždy 4-6 
měsíců po dokončení stavby 

 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení současné situace, návrh prioritních staveb – provozní prostředky magistrátu.  

• Projektová příprava prioritních staveb – vzejde z návrhu prioritních staveb, odhad v řádu 
nižších jednotek mil. Kč za všechny projekty prioritních staveb 

• Realizace prioritních staveb - vzejde z návrhu prioritních staveb a projektů, odhad v řádu 
vyšších jednotek až nižších desítek mil. Kč za všechny projekty prioritních staveb 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• Nadace Jihočeské cyklostezky 

• IROP 

• SFDI 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  B. 1.5 Dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město zajistí dobudování doplňkové infrastruktury pro bezmotorovou dopravu (kolostavy, bezpečná 
úložiště kol, informační a navigační systém, veřejné pumpy, sčítače, „cyklokoše“ apod.) v Českých 
Budějovicích. Infrastruktura bude přednostně budována zejména u klíčových cílových lokalit, jako jsou 
nemocnice, školy, úřady, dopravní uzly, zastávky VHD a záchytná parkoviště (kolostavy), a na 
páteřních trasách (značení).  
 
Kromě budování infrastruktury v gesci města, bude město v případech, kde k tomu má příslušné 
kompetence a pravomoci, v povolovacích řízeních budování potřebné infrastruktury pro 
nemotorovou dopravu vynucovat všude, kde je to z hlediska potřeb města žádoucí. 
V případech, kde budování potřebné infrastruktury není možné vyžadovat či vynutit, bude město 
s dotčenými subjekty jednat s cílem zajistit dobudování potřebné infrastruktury i v dalších lokalitách, 
ve kterých je to z pohledu vytvoření podmínek pro nemotorovou dopravu potřebné (bytová výstavba, 
podniky s více zaměstnanci, nemocnice, apod.). 
 
Pro tyto účely vytvoří město podpůrný systém, který bude navazovat na programy Jihočeského kraje 
a bude podporovat soukromé subjekty, které budou potřebnou infrastrukturu na svých pozemcích a 
u svých objektů budovat. 
 
Aby bylo zajištěno, že bude infrastruktura budována na takové úrovni, která zajistí přehlednost, 
maximální uživatelskou přívětivost a bezpečnost jejich uživatelů, bude součástí systému návrh 
základních parametrů, které by infrastruktura měla splňovat. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města - Útvar hlavního architekta 

• Cyklobudějovice 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj,  

• Občanská sdružení 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Magistrát města -  Odbor správy veřejných statků 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vytipování klíčových lokalit, ve kterých infrastruktura chybí – město ve spolupráci 
s Cyklobudějovice, Rekoly a dalšími subjekty působícími v dané oblasti ve městě vytipuje 
lokality, které je potřeba z pohledu vyššího využívání nemotorové dopravy důležité 
dovybavit doplňkovou infrastrukturou, která je v daném místě nedostatečná, či zcela chybí. 
Hodnoceny budou přitom jak lokality jako jsou úřady, zdravotnická zařízení, školy, dopravní 
uzly (zastávky VHD a záchytná parkoviště)   apod. tak také lokality jako jsou velcí 
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zaměstnavatelé ve městě apod. V rámci přípravy lokalit bude rovněž určeno, jaký typ 
infrastruktury je pro danou lokalitu nejvhodnější tak, aby bylo zajištěno, že bude zvolen 
mobiliář vhodný pro umístění v dané lokalitě. 

• Konzultace s veřejností – město ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty připraví 
návrh rozmístění jednotlivých prvků doprovodné infrastruktury a vyzve veřejnost k zapojení 
do určení priorit – např. prostřednictvím mapy s možností hlasování o jednotlivých bodech 
apod. 

• Určení priorit a zahájení přípravy jednotlivých prvků infrastruktury – v návaznosti na 
provedené projednání město určí prioritní lokality, ve kterých je potřeba doprovodnou 
infrastrukturu dobudovat a zahájí přípravu realizace jednotlivých prvků infrastruktury. 
V Případech, kdy to bude potřebné, zahájí město jednání s majitelem dotčené 
nemovitosti/zařízení o spolupráci při realizaci jednotlivých prvků. 

• Příprava podpůrných a motivačních opatření – město ve spolupráci s Jihočeským krajem 
připraví program na podporu budování doprovodné infrastruktury a připraví návrh 
motivačních prvků např. V podobě propagace, zahrnutí v mapě apod., který by měl přispět 
k zlepšení ochoty soukromých vlastníků ke spolupráci či budování infrastruktury ve vlastní 
režii. 

• Příprava zadání pro výběrové řízení na realizaci jednotlivých prvků infrastruktury dle 
stanovených priorit a harmonogramu 

• Výběrové řízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy. 

• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury dle harmonogramu 

• Propagace nově vybudovaných prvků infrastruktury na území města 

• Vyhodnocení spokojenosti s dobudovanými prvky 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 02/ 2020 

• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností 03/ 2020 

• Stanovení priorit a harmonogramu 04/ 2020 

• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními 04/ 2020 

• Motivační program 09/ 2020 

• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury 12/2020 – 08/ 2021 

• Vyhodnocení funkčnosti prvků 09/ 2021 – 10/ 2021 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit  

• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností 

• Stanovení priorit a harmonogramu 

• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními  

• Motivační program 

• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury 

• Vyhodnocení funkčnosti prvků 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit – v gesci magistrátu 

• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností – v gesci magistrátu 

• Stanovení priorit a harmonogramu – v gesci magistrátu 

• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními – v gesci magistrátu 

• Motivační program (řádově statisíce až miliony Kč za celé období) 

• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury (řádově statisíce až miliony Kč za celé období) 

• Vyhodnocení funkčnosti prvků – v gesci magistrátu 
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Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• Soukromé subjekty 

• IROP 

• SFDI 

• MŽP – připravovaná výzva na podporu bikesharingu, lze využít i na podpůrnou infrastrukturu 
(návaznost na opatření B1.2 a B4.1) 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  
B. 1.6 Systém preference udržitelné dopravy na páteřních komunikacích a 
trasách MHD do centra 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město ve spolupráci s Jihočeským krajem prověří, připraví a bude realizovat, případně bude usilovat 
o realizaci opatření, která povedou k postupnému zavedení preference udržitelné dopravy (VHD, 
cyklo) na všech komunikacích a trasách směřujících do centra a z centra města s cílem zlepšit 
dostupnost centra města prostřednictvím udržitelné dopravy a zvýšit atraktivitu udržitelné dopravy 
pro obyvatele a návštěvníky města. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj 

• Dopravní podnik 

• Policie ČR 

• Cyklobudějovice 

• Občanská sdružení 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávající situace – město ve spolupráci s Jihočeským krajem v návaznosti na již 
zpracované podklady a dokumenty (IPOD, Cyklogenerel, SUMP, apod.) vyhodnotí aktuální 
stav preference udržitelné dopravy na všech páteřních komunikacích a trasách směřujících 
do centra a z centra města. 

• Určení priorit – město v návaznosti na zmapování stávající situace určí priority jednotlivých 
tras a komunikací, u kterých by bylo vhodné zajistit preferenci udržitelné dopravy 

• Příprava návrhů opatření pro zajištění preference 

• Projednání návrhu se všemi dotčenými subjekty 

• Příprava zadávací dokumentace a výběr zhotovitele 

• Realizace opatření a investic k zajištění preference udržitelné dopravy na jednotlivých 
komunikacích a trasách v návaznosti na stanovené priority 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení stávající situace včetně určení prioritních tras a komunikací 

• Návrhy opatření pro jednotlivé trasy 

• Projekty pro realizaci jednotlivých opatření 

• Realizace jednotlivých opatření 

•  
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Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení stávající situace včetně určení prioritních tras a komunikací 01/ 2019 

• Návrhy opatření pro jednotlivé trasy 06/ 2019 

• Projekty pro realizaci jednotlivých opatření 12/ 2019 a dále dle priorit 

• Realizace jednotlivých opatření 01/ 2020 a dále dle priorit 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení stávající situace včetně určení prioritních tras a komunikací v gesci magistrátu 

• Návrhy opatření pro jednotlivé trasy a projektová dokumentace – řádově statisíce až miliony 
Kč za projektové dokumentace 

• Realizace jednotlivých opatření – v závislosti na jednotlivých opatřeních 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• SFDI 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  B. 1.7 Infrastruktura pro podporu rozvoje intermodality a VHD 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město dobuduje / podpoří dobudování chybějící doprovodné infrastruktury, potřebné pro rozvoj 
intermodality jako jsou úschovny kol na nádražích, stojany pro kola na významných přestupních 
místech, držáky kol v příměstské dopravě, apod.  
Na svém území město vyhodnotí stávající stav infrastruktury pro VHD a připraví systém postupné 
obnovy, dobudování a údržby infrastruktury VHD na takovou úroveň, která přispěje k zvýšení 
atraktivity VHD pro její uživatele. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj 

• SŽDC 

• České dráhy 

• Dopravní podnik 

• ostatní dopravci 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  

• Cyklobudějovice 

• Rekola 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vytipování klíčových lokalit, ve kterých infrastruktura chybí – město ve spolupráci s dalšími 
subjekty působícími v dané oblasti vytipuje lokality, které je potřeba z pohledu vyššího 
využívání intermodality důležité dovybavit infrastrukturou, která je v daném místě 
nedostatečná, či zcela chybí.  

• Konzultace s veřejností – město ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty připraví 
návrh rozmístění jednotlivých prvků infrastruktury pro podporu intermodality a vyzve 
veřejnost k zapojení do určení priorit  

• Určení priorit a zahájení přípravy jednotlivých prvků infrastruktury – v návaznosti na 
provedené projednání město určí prioritní lokality, ve kterých je potřeba doprovodnou 
infrastrukturu dobudovat a zahájí přípravu realizace jednotlivých prvků infrastruktury. 
V Případech, kdy to bude potřebné, zahájí město jednání s majitelem dotčené 
nemovitosti/zařízení o spolupráci při realizaci jednotlivých prvků. 

• Příprava podpůrných a motivačních opatření – město ve spolupráci s Jihočeským krajem 
připraví program na podporu budování infrastruktury pro podporu intermodality a připraví 
návrh motivačních prvků např. v podobě propagace, zahrnutí v mapě apod., který by měl 
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přispět k zlepšení ochoty soukromých vlastníků ke spolupráci či budování infrastruktury ve 
vlastní režii. 

• Příprava zadání pro výběrové řízení na realizaci jednotlivých prvků infrastruktury dle 
stanovených priorit a harmonogramu 

• Výběrové řízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy. 

• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury dle harmonogramu 

• Propagace nově vybudovaných prvků infrastruktury na území města 

• Vyhodnocení spokojenosti s dobudovanými prvky 

•  

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit  

• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností 

• Stanovení priorit a harmonogramu 

• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními  

• Motivační program 

• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury 

• Marketing a propagace jednotlivých opatření 

• Vyhodnocení funkčnosti prvků 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 05/ 2019 

• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností 05/ 2019 

• Stanovení priorit a harmonogramu 06/ 2019 

• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními 09/ 2019 

• Motivační program 10/ 2019 

• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury 01/ 2020 – 08/ 2020 

• Vyhodnocení funkčnosti prvků 09/ 2020 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit – v gesci magistrátu 

• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností – v gesci magistrátu 

• Stanovení priorit a harmonogramu – v gesci magistrátu 

• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními – v gesci magistrátu 

• Motivační program (řádově statisíce až miliony Kč za celé období) 

• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury (řádově statisíce až miliony Kč za celé období) 

• Vyhodnocení funkčnosti prvků – v gesci magistrátu 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• Dopravní podnik 

• Soukromé subjekty 

• IROP 

• SFDI 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  B. 1.8 Dobudování páteřní sítě komunikací ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město dobuduje / bude ve spolupráci s Jihočeským krajem a ŘSD usilovat o dobudování páteřní sítě 
komunikací na území města. 
 
Budovaná páteřní síť bude budována tak, aby umožnila odvedení tranzitní dopravy z centra města a 
jeho blízkosti, umožnila efektivní řízení dopravy ve městě a aby zajistila efektivní a plynulé propojení 
jednotlivých částí města.  

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj 

• ŘSD 

• Policie ČR 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  

• Magistrát města - Investiční odbor 

• Magistrát města – Odbor správy veřejných statků 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávající situace – město ve spolupráci s Jihočeským krajem v návaznosti na 
již zpracované podklady a dokumenty (IPOD) vyhodnotí aktuální stav páteřních komunikací 
ve městě. 

• Určení hlavních bariér – město vyhodnotí aktuální stav a určí hlavní bariéry, které v danou 
chvíli limitují dobudování páteřních komunikací 

• Příprava návrhů opatření pro urychlení dobudování páteřních komunikací. V případě, že je 
to z pohledu dopadů jednotlivých páteřních komunikací na obyvatele vhodné, bude 
součástí návrh na opatření k minimalizaci negativních dopadů dopravy na obyvatele města 

• Projednání návrhu se všemi dotčenými subjekty 

• Realizace opatření pro urychlení dobudování páteřních komunikací a souvisejících opatření 
pro minimalizaci případných negativních dopadů 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit  

• Identifikace hlavních bariér 

• Návrh opatření pro odstranění bariér 

• Realizace opatření 
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Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 05/ 2019 

• Identifikace hlavních bariér 06/ 2019 

• Návrh opatření pro odstranění bariér 08/ 2019 

• Realizace opatření 10/ 2019 a dále 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit  - v gesci magistrátu 

• Identifikace hlavních bariér – v gesci magistrátu 

• Návrh opatření pro odstranění bariér – v gesci magistrátu 

• Realizace opatření – v závislosti na počtu a charakteru opatření  - předpoklad statisíce až 
jednotky milionů Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• SFDI 

• ŘSD 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  B. 1.9 Dobudování ITS na území města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město dobuduje systém ITS na svém území, a to jak potřebnou infrastrukturu, tak informační 
systémy, potřebné pro efektivní řízení dopravy ve městě. 
 
Při plánování a budování jednotlivých prvků infrastruktury a souvisejících systémů bude co nejvíce 
využíván princip BAT (best available technology) tak, aby systém byl budován nejen s ohledem na 
stávající potřebu, ale i s ohledem na předpokládaný vývoj technologií a systémů řízení dopravy a 
umožnil tak budoucí rozvoj. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Dopravní podnik 

• Cyklobudějovice 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj 

• ŘSD 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  

• Magistrát města - Investiční odbor 

• Magistrát města – Odbor správy veřejných statků 

• Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek  

•  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávající situace – město s využitím zpracovaného konceptu rozvoje ITS 
provede vyhodnocení aktuální situace s cílem identifikovat případné bariéry, které brání 
dokončení zavádění ITS na území města 

• Návrh opatření pro odstranění bariér či opatření směřujících k dokončení zavedení ITS ve 
městě 

• Realizace opatření na odstranění bariér 

• Zavedení ITS do plánování a řízení dopravy ve městě 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení současné situace 

• Návrh opatření pro odstranění bariér či opatření směřujících k dokončení zavedení ITS ve 
městě 

• Výběr dodavatele na realizaci jednotlivých opatření a vlastní realizace jednotlivých 
opatření 

• Zavedení ITS do plánování a řízení dopravy ve městě 
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Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení současné situace 05/ 2019 

• Návrh opatření pro odstranění bariér či opatření směřujících k dokončení zavedení ITS ve 
městě 06/2019 

• Výběr dodavatele na realizaci jednotlivých opatření a vlastní realizace jednotlivých 
opatření - průběžně 

• Zavedení ITS do plánování a řízení dopravy ve městě – průběžně v závislosti na 
jednotlivých opatřeních 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení současné situace – v gesci magistrátu s využitím již zpracovaných podkladů 

• Návrh opatření pro odstranění bariér či opatření směřujících k dokončení zavedení ITS ve 
městě – řádově statisíce až mil. Kč 

• Výběr dodavatele na realizaci jednotlivých opatření a vlastní realizace jednotlivých 
opatření – v gesci magistrátu 

• Zavedení ITS do plánování a řízení dopravy ve městě – řádově desítky až stovky mil. Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• IPRÚ 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  B. 1.10 Zklidnění dopravy v obytných zónách 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město prověří a připraví návrh opatření směřujících ke zklidnění dopravy ve vybraných obytných 
zónách ve městě. K tomu využije zkušenosti ze stávajících opatření ve vybraných částech města, 
případně z jiných měst ČR nebo v zahraničí.  

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Policie ČR 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Magistrát města - Odbor správy veřejných statků  

• Magistrát města - Investiční odbor,  

• Magistrát města - Odbor rozvoje veřejných zakázek 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávající situace – město vyhodnotí stávající situace ve městě s cílem určit 
prioritní oblasti pro zklidnění dopravy v obytných zónách. Součástí vyhodnocení bude 
stanovení kritérií pro definici obytné zóny (např. počet obyvatel/rezidentů na 1ha apod.) a 
stanovení priorit s ohledem na úroveň negativních dopadů na obyvatele v jednotlivých 
lokalitách (hluk, imise, fyzické ohrožení dopravou apod.) 

• Návrh priorit dle stanovených kritérií a množství dotčených osob 

• Příprava projektů pro realizaci v jednotlivých lokalitách postupně v návaznosti na 
stanovení priorit 

• Projednání projektů s Policií ČR a jednotlivými dotčenými subjekty a obyvateli města 

• Příprava technické dokumentace 

• Výběr zhotovitele 

• Realizace jednotlivých opatření 

• Vyhodnocení efektivity zklidnění a jejích dopadů  

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit  

• Návrh řešení pro jednotlivé lokality 

• Výstupy z projednání s dotčenými subjekty a veřejností 
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• Projektová dokumentace 

• Výběr zhotovitele 

• Realizovaná opatření 

• Zpráva hodnotící efektivitu opatření a jejich dopad 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 06/ 2019 

• Návrh řešení pro jednotlivé lokality včetně harmonogramu 08/2019 

• Projednání s dotčenými subjekty a veřejností – průběžně v rámci přípravy jednotlivých 
lokalit 

• Projektová dokumentace – průběžně v rámci přípravy jednotlivých lokalit 

• Výběr zhotovitele – průběžně v rámci přípravy jednotlivých lokalit 

• Realizovaná opatření – průběžně v rámci přípravy jednotlivých lokalit 

• Zpráva hodnotící efektivitu opatření a jejich dopad – průběžně vždy s odstupem cca 6 
měsíců po realizaci opatření v jednotlivých lokalitách 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit – gesci magistrátu 

• Návrh řešení pro jednotlivé lokality – řešeno v rámci parkovacích zón, do budoucna 
statisíce Kč 

• Výstupy z projednání s dotčenými subjekty a veřejností – v gesci magistrátu 

• Projektová dokumentace – statisíce až jednotky mil. Kč 

• Výběr zhotovitele – v gesci magistrátu 

• Realizovaná opatření – jednotky až desítky mil. Kč dle charakteru opatření 

• Zpráva hodnotící efektivitu opatření a jejich dopad 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• SFDI 

• IPRÚ 
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Název priority:  B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Název opatření:  
B. 1.11 Realizace pilotních opatření zaměřených na podporu udržitelné 
dopravy 

Název projektu:  

 

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Jedním z prostředků, jak zamezit nadměrnému užívání IAD pro dopravu po městě, je zlepšit 
dostupnost školských zařízení prostřednictvím VHD tak, aby dopravu dětí do škol, nemuseli rodiče 
řešit jako jednu z dalších cest, které zvyšují dopravní zátěž města zejména v době dopravních špiček. 
 
Dopravní podnik proto ve spolupráci se základními školami (případně s Odborem školství a 
tělovýchovy magistrátu) navrhne pilotní projekt školních autobusů a projedná jej s městem a 
případně s Jihočeským krajem. Pokud město a případně kraj projekt odsouhlasí, Dopravní podnik jej 
zrealizuje. Projekt bude následně vyhodnocen a v případě úspěchu dále rozšiřován. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

 Dopravní podnik města České Budějovice 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Policie ČR,  

• Magistrát města - Útvar hlavního architekta 

• Magistrát města – Odbor správy veřejných statků 

• Magistrát města - Odbor školství a tělovýchovy 

• Jednotlivé školy  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• DPM vytipuje vhodné školy/území, které by mohly sloužit jako základ pro realizaci 
pilotního projektu a připraví základní rámec možného fungování projektu 

• Ve spolupráci s Odborem školství a tělovýchovy osloví jednotlivé školy a projedná s nimi 
ochotu zapojit se do projektu a případnou spolupráci při realizaci projektu, jeho propagaci, 
komunikaci s rodiči apod. 

• DPM zpracuje detailní návrh projektu jako podklad pro rozhodování vedení města a 
Jihočeského kraje o možnosti realizace pilotního projektu. 

• V případě schválení realizace zahájí DPM přípravu projektu tak, aby mohl být spuštěn, 
zajistí propagaci projektu jak na úrovni jednotlivých škol, tak na úrovni rodičů, jejichž děti 
by mohly autobus využívat a zajistí následnou realizaci projektu po takovou dobu, která 
umožní dostatečné prověření, zda je projekt efektivní. 

• DPM ve spolupráci s městem, případně Jihočeským krajem vyhodnotí pilotní realizaci 
projektu. 

• V případě, že bude projekt vyhodnocen jako efektivní, připraví DPM podklady pro 
rozhodnutí o zařazení školního autobusu mezi standardní autobusové linky a v případě 
schválení vedením města/kraje zajistí trvalý provoz. 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Základní návrh konceptu projektu (rozsah území, zapojené školy, základní návrh možného 
fungování autobusu) 

• Detailní návrh projektu po projednání se školami a odborem školství a tělovýchovy pro 
rozhodování vedení města/kraje o pilotní realizaci 

• Spuštění pilotního provozu 

• Vyhodnocení pilotního provozu 

• Zahájení pravidelného provozu2 

Časový rámec realizace: 

• Příprava základního konceptu 01/ 2019 

• Projednání konceptu s Odborem školství a tělovýchovy a jednotlivými školami 01/ 2019 

• Rozpracování projektu do detailního návrhu 05/ 2019 

• Realizace pilotního provozu 09/ 2019 – 12/ 2019 

• Vyhodnocení pilotního provozu a rozhodnutí o spuštění/nespuštění pravidelné linky 01 – 
02/ 2020 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Příprava základního konceptu – ve vlastní režii DPM 

• Projednání konceptu – ve vlastní režii DPM 

• Rozpracování do detailního návrhu – ve vlastní režii DPM 

• Realizace pilotního provozu – v závislosti na charakteru a rozsahu pilotního provozu - 
jednotky mil. Kč 

• Vyhodnocení pilotního provozu – ve vlastní režii DPM 

• Realizace vlastní dlouhodobé linky – jednotky mil. Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města/ Jihočeský kraj 

 

 

 

  

 
2 Bude realizováno pouze v případě úspěšného ověření efektivity projektu 
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Název priority:  
B. 2 Zefektivnit systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém 
území 

Název opatření:  
B. 2.1 Systém plánování a realizace dopravních opatření s využitím principů 
smart city  a ITS 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město vyhodnotí stávající systém plánování a realizace dopravních opatření a upraví, případně 
doplní stávající postupy tak, aby plánování systému mobility a jednotlivých dopravních opatření ve 
městě probíhalo s ohledem na všechny významné socio-ekonomické souvislosti, současné i 
vyvstávající potřeby, nové technologické a socio-ekonomické trendy, chystané či plánované 
investice ve městě a v okolí města, možné dopady na atraktivitu města a zdraví obyvatel apod.  
 
Nové (nedopravní) investice bude město posuzovat z hlediska jejich dopravních důsledků a bude 
usilovat o jejich regulaci s cílem minimalizace dopadů na dopravní zatížení města, a naopak bude 
upravovat plánování dopravy a dopravních staveb na území města s ohledem na změny vyvolané 
novými investicemi na území města.  
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – útvar hlavního architekta 

• Dopravní podnik 

• Cyklobudějovice 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj 

• Rekola 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Magistrát města - Odbor správy veřejných statků 

• Magistrát města – Investiční odbor 

• Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení aktuálního průběhu plánování a realizace dopravních opatření včetně 
posouzení možných úprav průběhu s cílem zohlednit principy smart city (chytrého města) a 
ITS 

• Zpracování návrhu opatření pro zefektivnění přístupu k plánování a realizaci dopravních 
opatření 

• Realizace konkrétních opatření na všech úrovních přípravy, plánování a realizace 
dopravních opatření 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení aktuálního stavu 

• Návrh opatření 

• Zavedení jednotlivých opatření 
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Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení aktuálního stavu 06/ 2019 

• Návrh opatření 09/ 2019 

• Zavedení jednotlivých opatření 10/ 2019 a dále 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení aktuálního stavu – v gesci magistrátu 

• Návrh opatření – v gesci magistrátu, případně řádově statisíce Kč v případě využití 
externího subjektu 

• Zavedení jednotlivých opatření – statisíce až jednotky mil. Kč 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IROP 
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Název priority:  
B. 2 Zefektivnit systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém 
území 

Název opatření:  B. 2.2 Aktivní spolupráce s Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město bude aktivně spolupracovat s Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty při přípravě, plánování 
a realizaci jednotlivých dopravních opatření s cílem zajištění potřebné koordinace tak, aby na sebe 
jednotlivá opatření vzájemně navazovala a směřovala k jednotnému cíli. 
 
Kromě spolupráce při plánování dalšího rozvoje systému jako celku, bude spolupráce zaměřená na 
identifikaci rizikových míst v dopravě (nejen na dopravní síti, ale i např. v MHD, riziková místa a 
rizikové chování u škol, apod.) a návrh technických a organizačních řešení pro jejich odstranění. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Policie ČR 

• Dopravní podnik 

• Cyklobudějovice 

• Občanská sdružení 

• Magistrát města – útvar hlavního architekta  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vytvoření „pracovní skupiny“ pro průběžnou koordinaci dopravních opatření a 
vyhodnocení rizikových míst na území města za účasti Policie ČR 

• Zajištění pravidelných jednání pracovní skupiny 

• Příprava opatření vzešlých ze vzájemné komunikace a z vyhodnocení problémových míst 
na území města 

• Realizace opatření 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Pracovní skupina pro pravidelnou koordinaci v oblasti řízení dopravy s Policií ČR 

• Vyhodnocení rizikových míst na území města 

• Dokumentace pro projednání a realizaci opatření pro řešení rizikových míst a dalších 
problémů identifikovaných v rámci vzájemné komunikace 

• Realizace jednotlivých opatření 

Časový rámec realizace: 

• Pracovní skupina pro pravidelnou koordinaci v oblasti řízení dopravy s Policií ČR 06/ 2019 

• Vyhodnocení rizikových míst na území města – 09/ 2019 
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• Dokumentace pro projednání a realizaci opatření pro řešení rizikových míst a dalších 
problémů identifikovaných v rámci vzájemné komunikace 12/2019 a dále dle stanovených 
priorit 

• Realizace jednotlivých opatření 01/ 2020 a dále 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Pracovní skupina pro pravidelnou koordinaci v oblasti řízení dopravy s Policií ČR – v gesci 
magistrátu 

• Vyhodnocení rizikových míst na území města – v gesci magistrátu 

• Dokumentace pro projednání a realizaci opatření pro řešení rizikových míst a dalších   – 
statisíce až jednotky mil. Kč 

• Realizace jednotlivých opatření – v závislosti na charakteru opatření statisíce až jednotky 
mil. Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• SFDI 
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Název priority:  
B. 2 Zefektivnit systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém 
území 

Název opatření:  B. 2.3 Koordinace a návaznost dopravních staveb 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město bude plánovat a budovat dopravní stavby na svém území v koordinaci a v návaznosti na 
dopravní stavby v okolí města tak, aby na sebe jednotlivé stavby navazovaly a aby ani dopravní 
stavby ve městě či dopravní stavby v jeho okolí nezhoršovaly dopravní situaci v Českých 
Budějovicích.  
 
Dočasná zhoršení dopravy v průběhu stavby samotné jsou nevyhnutelná, je však potřeba včas 
analyzovat, zda realizace některých dílčích úseků komunikací, nemůže dočasně přivést dopravu do 
částí města, ve kterých není žádoucí nebo jiným způsobem negativně ovlivnit dopravu ve městě 
v důsledku neexistence návazných částí dané komunikace, případně jiných souvisejících staveb, 
které zatím nebyly realizovány či dokončeny. V případě, že bude identifikován možný negativní 
dopad nesouladu, či například zpoždění některé realizované či připravované stavby, bude město 
navrhovat, prosazovat a provádět potřebná regulační a organizační opatření v dopravě s cílem výše 
zmíněné dopady minimalizovat.  
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Dopravní podnik 

• Cyklobudějovice 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj 

• ŘSD 

• Občanská sdružení 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  

• OÚ sousedních obcí 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Průběžný monitoring připravovaných a realizovaných staveb – město bude ve spolupráci 
s Jihočeským krajem a dalšími dotčenými subjekty průběžně monitorovat připravované a 
realizované stavby ve městě a jeho okolí a vytvoří jednotnou databázi plánovaných 
dopravně-inženýrských opatření, kterou bude dle dostupných informací aktualizovat 

• Koordinace jednotlivých staveb – v návaznosti na prováděný monitoring bude město 
usilovat o koordinaci jednotlivých staveb a jejich návaznost, případně plánovat potřebná 
opatření tak, aby byl minimalizován případný negativní dopad na dopravu ve městě 

• Příprava jednotlivých opatření pro minimalizaci dopadu v situacích, kdy není možno zajistit 
potřebnou návaznost či koordinaci s dalšími stavbami 

• Realizace opatření 

• Průběžné vyhodnocení efektivity opatření 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Průběžné výstupy z monitoringu připravovaných a realizovaných staveb 

• Jednotná databáze dopravně-inženýrských opatření v zájmovém území města 

• Návrhy na zlepšení koordinace a návaznosti staveb 

• Návrhy na opatření pro minimalizace dopadů způsobených etapovým řešením staveb a 
realizací staveb v situacích, kdy není možno zajistit potřebnou návaznost či koordinaci 
s dalšími stavbami 

• Realizace jednotlivých opatření 

• Výsledky vyhodnocení efektivity jednotlivých opatření 

Časový rámec realizace: 

• Průběžné výstupy z monitoringu připravovaných a realizovaných staveb 03/ 2019 

• Jednotná databáze dopravně-inženýrských opatření v zájmovém území města 06/ 2019 

• Návrhy na zlepšení koordinace a návaznosti staveb 09/ 2019 

• Návrhy na opatření pro minimalizace dopadů způsobených etapovým řešením staveb a 
realizací staveb v situacích, kdy není možno zajistit potřebnou návaznost či koordinaci 
s dalšími stavbami 10/ 2019 

• Realizace jednotlivých opatření – v návaznosti na realizaci jednotlivých staveb 

• Výsledky vyhodnocení efektivity jednotlivých opatření – v návaznosti na realizaci 
jednotlivých staveb 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Průběžné výstupy z monitoringu připravovaných a realizovaných staveb – v gesci 
magistrátu 

• Jednotná databáze dopravně-inženýrských opatření v zájmovém území města – 30 tis. Kč 

• Návrhy na zlepšení koordinace a návaznosti staveb – v gesci magistrátu 

• Návrhy na opatření pro minimalizace dopadů způsobených etapovým řešením staveb a 
realizací staveb v situacích, kdy není možno zajistit potřebnou návaznost či koordinaci 
s dalšími stavbami – v závislosti na počtu opatření – řádově statisíce až jednotky milionů Kč 

• Realizace jednotlivých opatření - – v závislosti na počtu opatření – řádově statisíce až 
jednotky milionů Kč 

• Výsledky vyhodnocení efektivity jednotlivých opatření – v závislosti na počtu opatření – 
řádově statisíce Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
B. 3 Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou 
dopravní síť (TEN-T) 

Název opatření:  
B. 3.1 Koordinace a kontrola průběhu realizace páteřních tras zajišťujících 
vnější napojení města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město České Budějovice bude ve spolupráci s krajem průběžně monitorovat realizaci klíčových 
dopravních staveb v okolí města a budou usilovat o to, aby připravované stavby v okolí Českých 
Budějovic, které zajišťují a zlepšují napojení města do ostatních částí ČR (zejména do Prahy, ale i do 
Plzně a směrem na Jihlavu) a dále napojení na sousední země, byly realizovány a dokončovány ve 
stanovených termínech. Zejména bude město usilovat o co nejrychlejší výstavbu obchvatu Českých 
Budějovic a navazujících staveb, které jsou klíčové pro snížení dopravní zátěže, odvedení tranzitní 
dopravy a v širším smyslu pro rozvoj města a jeho okolí.  
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj 

• ŘSD 

• SŽDC 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Definování cílů jednotlivých staveb a z toho vyplívajících parametrů, které mají uvedené 
cíle zajišťovat tak, aby odpovídali očekáváním a potřebám města 

• Monitoring realizace staveb zajištujících vnější napojení města – město bude ve spolupráci 
s Jihočeským krajem a dalšími spolupracujícími subjekty monitorovat realizace a průběh 
technického řešení staveb, které mají zajišťovat nebo zajišťují vnější napojení města na 
sousední regiony. 

• Zpracování návrhů na zajištění realizace předmětných staveb v takovém rozsahu a 
technickém či technologickém řešení, aby bylo zajištěno, že budou realizovány 
v předpokládaných termínech a budou plnit očekávání a budou odpovídat požadavkům 
města 

• Jednání s dotčenými subjekty o úpravách či urychlení výstavby jednotlivých staveb 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Výstupy monitoringu aktuální situace jednotlivých staveb 

• Návrhy a připomínky k aktuálním variantám řešení a průběhu realizace 

• Výstupy z jednání se zodpovědnými subjekty o úpravě či urychlení realizace potřebných 
staveb 
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Časový rámec realizace: 

• Výstupy monitoringu aktuální situace jednotlivých staveb 03/ 2019 

• Návrhy a připomínky k aktuálním variantám řešení 05/ 2019 

• Výstupy z jednání se zodpovědnými subjekty o úpravě či urychlení realizace potřebných 
staveb 06/ 2019 a dále 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Výstupy monitoringu aktuální situace jednotlivých staveb – v gesci magistrátu 

• Návrhy a připomínky k aktuálním variantám řešení – v gesci magistrátu 

• Výstupy z jednání se zodpovědnými subjekty o úpravě či urychlení realizace potřebných 
staveb – v gesci magistrátu 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• ŘSD 
 

 

  



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 95 z 156 

 

Název priority:  
B. 3 Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou 
dopravní síť (TEN-T) 

Název opatření:  B. 3.2 Podpora dobudování páteřních tras zajišťujících vnější napojení města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město České Budějovice bude ve spolupráci s krajem usilovat/prosazovat rychlejší dobudování 
dosud nezahájených úseků páteřních tras (dálnice, silnce a železniční koridory) zajišťujících napojení 
města na sousední regiony v ČR a v sousedním Rakousku a Bavorsku.  

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj 

• ŘSD 

• SŽDC 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Monitoring přípravy staveb zajištujících vnější napojení města – město bude ve spolupráci 
s Jihočeským krajem monitorovat stav přípravy a návrhu technického řešení staveb, které 
mají zajišťovat nebo zajišťují vnější napojení města na sousední regiony a nejsou dosud 
zahájeny 

• Zpracování návrhů na urychlení projektové přípravy a přípravy dalších potřebných 
podmínek pro realizaci staveb (majetková vypořádání, výkupy pozemků, projektová 
dokumentace apod.), aby bylo zajištěno, že budou jednotlivé stavby zahájeny v co 
nejbližším termínu  

• Jednání s dotčenými subjekty o úpravách či urychlení výstavby jednotlivých staveb 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Výstupy monitoringu aktuální situace u dosud nezahájených staveb 

• Návrhy opatření na urychlení přípravy realizace staveb  

• Výstupy z jednání s dotčenými subjekty 

Časový rámec realizace: 

• Výstupy monitoringu aktuální situace u dosud nezahájených staveb - 03/ 2019 

• Návrhy opatření na urychlení přípravy realizace staveb – 05/ 2019 

• Výstupy z jednání s dotčenými subjekty 06/ 2019 
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Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Výstupy monitoringu aktuální situace u dosud nezahájených staveb – v gesci magistrátu 

• Návrhy opatření na urychlení přípravy realizace staveb – v gesci magistrátu 

• Výstupy z jednání s dotčenými subjekty – v gesci magistrátu 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• ŘSD 

• SŽDC 
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Název priority:  
B. 3 Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou 
dopravní síť (TEN-T) 

Název opatření:  B. 3.3 Dobudování mezinárodního letiště 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město bude podporovat dobudování a další rozvoj Letiště České Budějovice tak, aby došlo k 
maximálnímu využití potenciálu letiště pro rozvoj města. Bude však zároveň usilovat o to, aby 
budoucí rozvoj letiště byl v souladu s celkovým konceptem rozvoje města a aby případné budoucí 
využití letiště nezvyšovalo dopravní zátěž města a nezhoršovalo tak dopady dopravy na zdraví 
obyvatel a atraktivitu Českých Budějovic. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Jihočeský kraj – Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic 

• OÚ zainteresovaných (sousedních resp. dotčených) obcí 

• Významné podniky v Českobudějovické aglomeraci + podnikatelé 

•  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování konceptu využití letiště – město ve spolupráci s Jihočeským krajem a 
sousedními obcemi zaktualizuje koncept využití a fungování letiště s ohledem na aktuální 
vývoj a probíhající modernizaci letiště. Cílem konceptu bude stanovení variant fungování 
letiště s ohledem na možnosti dané probíhající modernizací letiště tak, aby výsledné využití 
letiště odpovídalo stanoveným prioritám strategického plánu a nezhoršovalo dopravní 
zátěž města a to jak díky možnému nárůstu dopravy v důsledku využití letiště např. pro 
cargo dopravu, tak v důsledku možného nárůstu průjezdu nákladní dopravy levobřežními 
sídlišti a rezidentními zónami města. 

• Projednání konceptu se všemi dotčenými subjekty, podnikateli ve městě a obyvateli města 

• Příprava opatření směřujících k realizaci modernizaci letiště v souladu se stanoveným 
konceptem, včetně případného shánění takových investorů, jejichž činnost bude v souladu 
se stanoveným konceptem rozvoje a fungování letiště. 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Aktualizovaný koncept fungování letiště po provedení modernizace 
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• Výstupy z projednání konceptu s podnikateli, obcemi, obyvateli a dalšími dotčenými 
subjekty 

• Návrh opatření pro podporu realizace konceptu 

• Realizace jednotlivých opatření 

Časový rámec realizace: 

• Aktualizovaný koncept fungování letiště po provedení modernizace 09/ 2019 

• Výstupy z projednání konceptu s podnikateli, obcemi, obyvateli a dalšími dotčenými 
subjekty 10/ 2019 

• Návrh opatření pro podporu realizace konceptu 12/ 2019 

• Realizace jednotlivých opatření 01/ 2019 a dále 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Aktualizovaný koncept fungování letiště po provedení modernizace cca 500 tis. Kč 

• Výstupy z projednání konceptu s podnikateli, obcemi, obyvateli a dalšími dotčenými 
subjekty 30 tis Kč 

• Návrh opatření pro podporu realizace konceptu 20 tis. Kč 

• Realizace jednotlivých opatření – v závislosti na počtu a charakteru opatření – předpoklad 
statisíce Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Jihočeský kraj 

• Magistrát města 
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Název priority:  
B. 4 Vytvořit systém podpory vzdělávání a osvěty obyvatel v oblasti efektivní 
městské mobility 

Název opatření:  
4.1 Propagace udržitelné dopravy jako moderního způsobu dopravy ve 
městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Efektivita nových dopravních řešení i vyšší využití udržitelné dopravy v současných podmínkách 

(neboť ne vždy je využít např. kola závislé na nové infrastruktuře) souvisí se změnou návyků a 

zvyklostí obyvatel. Té je možné dosahovat mimo jiné různými formami propagace a osvěty. 

Plánované změny systému mobility se budou rychleji prosazovat a jejich účinnost bude vyšší, pokud 

budou doprovázeny propagací a širokým informováním veřejnosti nejen o tom, že se změny zavádí, 

ale také o výhodách a přínosech uvedených změn. V případě regulace a restriktivních opatření, které 

budou nutně také součástí změn konceptu mobility, usnadní propagace a osvěta jejich pochopení a 

přijetí obyvateli města (za předpokladu, že budou rozumně nastaveny).  
 

Cílem propagace je změna dopravního chování obyvatel (podpora výběru šetrných způsobů 

dopravy), a v širším smyslu změna „kultury mobility“. Významnou cílovou skupinou jsou děti na 

základních školách.  

 
Město proto ve spolupráci s Dopravním podnikem a dalšími zainteresovanými subjekty připraví a 
bude realizovat dlouhodobou systematickou kampaň, podporující změnu vnímání udržitelné 
dopravy jako moderního způsobu dopravy v městském prostoru. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – Kancelář primátora – oddělení marketingu 

Spolupracující subjekty: 

• Dopravní podnik 

• Cyklobudějovice 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj 

• Občanská sdružení 

• Rekola 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Magistrát města – útvar hlavního architekta  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Analýza a návrh cílových skupin kampaně a cílů kampaně (k čemu jakou cílovou skupinu 
přesvědčovat). Součástí analýz bude také rešerše zkušeností z podobných aktivit v jiných 
městech v ČR a v zahraničí. Analýza musí zahrnout průzkum mezi cílovými skupinami 
s cílem zjištění jaké je vnímání udržitelné dopravy a s ohledem na výsledky analýzy zvolit 
odpovídající formu a zaměření kampaně. 
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• Součástí/návazností na analýzu bude také identifikace potenciálních nositelů kampaně či 
dalších subjektů, jejichž prostřednictvím může kampaň probíhat nebo kteří na ní mohou 
spolupracovat.  

• Předběžný návrh forem kampaně/způsobů oslovení cílových skupin, vč. předběžného 
návrhu argumentů, které budou moci být užity na podporu využívání udržitelných druhů 
dopravy. Předběžné návrhy budou rovněž využívat (nebudou na ně omezeny) sběru 
nápadů od veřejnosti – např. formou soutěže pro žáky/studenty nebo pro veřejnost, 
oslovení veřejnosti se žádostí o zasílání nápadů, v dlouhodobějším horizontu např. také 
formou seminárních prací, apod.  

• Návrh/zpracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky ve spolupráci 
s odborníkem/ky na udržitelnou dopravu. Příprava výběrového řízení formou soutěže o 
návrh.  

• Organizační zajištění výběru dodavatele a následné komunikace s vybraným dodavatelem 
o návrhu a realizaci kampaně. Vytvoření výběrové komise, zahrnující také odborníky na 
marketing a odborníky na udržitelnou dopravu mimo magistrát. 

• Realizace soutěže o návrh, vyhodnocení, doporučení nejvhodnějšího kandidáta, rozhodnutí 
města o jeho výběru, uzavření smlouvy, atd.. 

• Realizace 1. fáze kampaně  

•  Vyhodnocení výsledků kampaně a návrh na změnu kampaně v další fázi.  

• Příprava další fáze kampaně.  

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza cílových skupin a cílů kampaně, vč. návrhu měření výsledků (metriky).  

• Zadávací dokumentace pro soutěž o návrh 

• Smlouva o realizaci kampaně. Dílčí produkty/nástroje užité v kampani.  

• Hodnotící zpráva o výsledku kampaně.  

• Návrh zaměření a cílů pro pokračování kampaně 

Časový rámec realizace: 

• Analýza cílových skupin a návrh cílů kampaně, zadávací dokumentace – 06/ 2019 

• VŘ a smlouva o realizaci kampaně – 07/2019 - 10/2019 

• Příprava a realizace 1. fáze kampaně – 01/2020 – 05/2020 

• Vyhodnocení 1. fáze kampaně a příprava další fáze –  06/2020 – 08/2020 

• Realizace dalších fází kampaně – 09/2020+ 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Zpracování analýz, sběr nápadů, návrhy zadání, výběrové řízení, apod. – provozní 
prostředky magistrátu.  

• Realizace kampaně – záleží na rozsahu a struktuře kampaně, řádově statisíce až jednotky 
milionů Kč 

• Vyhodnocení kampaně – max. 100 tis. Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
B. 4 Vytvořit systém podpory vzdělávání a osvěty obyvatel v oblasti efektivní 
městské mobility 

Název opatření:  B. 4.2 Propagace veřejné dopravy ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město ve spolupráci s Dopravním podnikem a dalšími zainteresovanými subjekty připraví a bude 

realizovat dlouhodobou systematickou kampaň, jejímž cílem bude zvýšení povědomí veřejnosti o 

možnostech a výhodách využívání MHD. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – Odbor kanceláře Kancelář primátora – oddělení marketingu 

Spolupracující subjekty: 

• Dopravní podnik 

• Cyklobudějovice 

• Policie ČR 

• Jihočeský kraj 

• Občanská sdružení 

• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• Magistrát města – útvar hlavního architekta  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Analýza a návrh cílových skupin kampaně a cílů kampaně (k čemu jakou cílovou skupinu 
přesvědčovat). Součástí analýz bude také rešerše zkušeností z podobných aktivit v jiných 
městech v ČR a v zahraničí. Analýza musí zahrnout průzkum mezi cílovými skupinami 
s cílem zjištění jaké je vnímání MHD a s ohledem na výsledky analýzy zvolit odpovídající 
formu a zaměření kampaně. 

• Součástí/návazností na analýzu bude také identifikace potenciálních nositelů kampaně či 
dalších subjektů, jejichž prostřednictvím může kampaň probíhat nebo kteří na ní mohou 
spolupracovat.  

• Předběžný návrh forem kampaně/způsobů oslovení cílových skupin, vč. předběžného 
návrhu argumentů, které budou moci být užity na podporu využívání MHD. Předběžné 
návrhy budou rovněž využívat (nebudou na ně omezeny) sběru nápadů od veřejnosti – 
např. formou soutěže pro žáky/studenty nebo pro veřejnost, oslovení veřejnosti se žádostí 
o zasílání nápadů, v dlouhodobějším horizontu např. také formou seminárních prací, apod.  

• Návrh/zpracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky ve spolupráci 
s odborníkem/ky na udržitelnou dopravu. Příprava výběrového řízení formou soutěže o 
návrh.  
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• Organizační zajištění výběru dodavatele a následné komunikace s vybraným dodavatelem 
o návrhu a realizaci kampaně. Vytvoření výběrové komise, zahrnující také odborníky na 
marketing a odborníky na udržitelnou dopravu mimo magistrát. 

• Realizace soutěže o návrh, vyhodnocení, doporučení nejvhodnějšího kandidáta, rozhodnutí 
města o jeho výběru, uzavření smlouvy, atd.. 

• Realizace 1. fáze kampaně  

•  Vyhodnocení výsledků kampaně a návrh na změnu kampaně v další fázi.  

• Příprava další fáze kampaně.  

•  

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza cílových skupin a cílů kampaně, vč. návrhu měření výsledků (metriky).  

• Zadávací dokumentace pro soutěž o návrh 

• Smlouva o realizaci kampaně. Dílčí produkty/nástroje užité v kampani.  

• Hodnotící zpráva o výsledku kampaně.  

• Návrh zaměření a cílů pro pokračování kampaně 

Časový rámec realizace: 

• Analýza cílových skupin a návrh cílů kampaně, zadávací dokumentace – 06/ 2019 

• VŘ a smlouva o realizaci kampaně – 07/2019 - 10/2019 

• Příprava a realizace 1. fáze kampaně – 01/2020 – 05/2020 

• Vyhodnocení 1. fáze kampaně a příprava další fáze –  06/2020 – 08/2020 

• Realizace dalších fází kampaně – 09/2020+ 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Zpracování analýz, sběr nápadů, návrhy zadání, výběrové řízení, apod. – provozní 

prostředky magistrátu.  

• Realizace kampaně – záleží na rozsahu a struktuře kampaně, řádově statisíce až jednotky 

milionů Kč 

• Vyhodnocení kampaně – max. 100 tis. Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Příloha č. 3 Projektové listy opatření prioritní oblasti C: Atraktivita města 
 

Název priority:  C. 1 Zvýšit počet akcí nadregionálního, národního či mezinárodního významu 

Název opatření:  C. 1.1 Program podpory akcí nadregionálního významu. 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město ve spolupráci s Jihočeským krajem připraví program vyhledávání a podpory vzniku a 
organizace akcí nadregionálního významu pořádaných v Českých Budějovicích.  
 
Součástí programu bude kromě podpory rozvoje stávajících či organizování nových i vyhledávání akcí 
nadregionálního významu, které se odehrávají nebo připravují mimo město České Budějovice a 
jejich získávání do Českých Budějovic. Může jednat jak o opakující se akce, tak o akce jednorázové 
(festivaly, slavnosti, významné sportovní události, koncerty, apod.).  
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – odbor kultury a CR – oddělení kultury 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj 

• Subjekty organizující nadregionální akce  

• Ostatní subjekty působící v cestovním ruchu s vazbou na organizované nadregionální akce 
 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vstupní jednání s Jihočeským krajem o spolupráci při podpoře organizování a vyhledávání 
akcí nadregionálního významu 

• Stanovení kritérií, vymezujících typ a charakter akcí, které město považuje za přínosné a 
prioritní z hlediska možnosti zviditelnění města za hranicemi regionu a přilákání 
návštěvníků z jiných regionů či zahraničí 

• Vytipování vhodných akcí nadregionálního významu, pořádaných v ČB, ale i akcí které 
nejsou v danou chvíli pořádány v Českých Budějovicích, ale mají potenciál pro přesunutí, 
nebo rozšíření organizace i do Českých Budějovic – vyhodnocení jednotlivých akcí a jejich 
přínosu pro přilákání nových návštěvníků, případně prodloužení jejich pobytu jako 
podkladu pro nastavení kritérií a pravidel podpory 

• Stanovení pravidel podpory vzniku a rozvoje akcí splňujících stanovená kritéria, návrh 
grantového programu pro podporu akcí nadregionálního významu s potenciálem přilákání 
návštěvníků z jiných regionů případně ze zahraničí – program bude zaměřen jak na rozvoj 
stávajících akcí, tak na  
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• Vypsání grantového programu připraveného na základě stanovených priorit a 
zpracovaných pravidel 

• Cílené oslovení organizátorů vytipovaných akcí, konaných mimo ČB, které odpovídají 
stanoveným kritériím a konceptu, s potenciálem pro přesun do ČB s informací o možnosti 
získat podporu v případě rozšíření/přesunu akce do ČB 

• Výběr akcí k podpoře 

• Vlastní podpora rozšíření nebo vzniku vybraných akcí 

• Vyhodnocení efektivity realizované podpory jednotlivých akcí 

• Opakování sběru/aktualizace seznamu akcí a stanovení pravidel pro následující rok.  

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Dohoda s Jihočeským krajem o spolupráci 

• Seznam akcí pořádaných ve městě případně akcí s potenciálem pro přesun/rozšíření do 
města 

• Stanovená kritéria pro výběr akcí, zpracovaný návrh grantového programu 

• Vybrané akce doporučené k podpoře 

• Podpořené akce 

• Výsledek vyhodnocení efektivity podpory 
 

Časový rámec realizace: 

• Jednání s Jihočeským krajem 01/2019 

• Seznam akcí pořádaných ve městě případně akcí s potenciálem pro přesun/rozšíření do 
města 05/2019 

• Stanovená kritéria pro výběr akcí a návrh grantového programu 08/ 2019 

• Vyspání grantového programu 10/ 2019 

• Seznam podpořených akcí pro rok 2020 01/2020 

• Výsledek vyhodnocení efektivity podpory 10/ 2020 

• Atd… 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Seznam akcí, vytvoření systému, dohoda s dalšími subjekty a výběr akcí, které budou 
podpořeny – provozní prostředky magistrátu 

• Vlastní podpora akcí – v závislosti na disponibilních prostředcích a návrhu programu 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města/ Jihočeský kraj 
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Název priority:  C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě 

Název opatření:  
C. 2.1 Koncepce fungování Útvaru hlavního architekta a odboru územního 
plánování 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město vyhodnotí dosavadní činnost Útvaru hlavního architekta a Odboru územního plánování a 
připraví po diskusi s odbornou veřejností návrh nové koncepce činnosti obou útvarů.  Součástí 
zpracované koncepce činnosti obou útvarů bude i nově navržená struktura Útvaru hlavního 
architekta, zejména jeho posílení v souvislosti s úkoly dle Strategického plánu.  

Zodpovědnost /koordinátor: 

Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor územního plánování 

• Odborná veřejnost  

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení aktuální situace a dosavadní činnosti ÚHA a OÚP – město vyhodnotí 
dosavadní činnost obou odborů a připraví podklad pro diskusi s odbornou veřejností 
k tématu zaměření obou odborů a jejich úkolů a role v rámci celkového konceptu řízení 
rozvoje města 

• Návrh upravené koncepce činnosti obou útvarů 

• Projednání návrhu s odbornou veřejností, zapracování připomínek a zpracování 
upraveného znění návrhu koncepce po zohlednění námětů a připomínek 

• Schválení nové koncepce vedením města 

• Zohlednění nové koncepce ve struktuře a nastavení fungování úřadu 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení výchozího stavu 

• Návrh upravené koncepce 

• Výstup z projednání s odbornou veřejností 

• Schválená koncepce vedením města 
 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení výchozího stavu – 06/ 2019 

• Návrh upravené koncepce – 08/ 2019 

• Výstup z projednání s odbornou veřejností – 09/ 2019 

• Schválená koncepce vedením města – 10/ 2019 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení výchozího stavu – v gesci magistrátu města 

• Návrh upravené koncepce – v gesci magistrátu města 
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• Výstup z projednání s odbornou veřejností – v gesci magistrátu města 

• Schválená koncepce vedením města – v gesci magistrátu města 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě 

Název opatření:  C. 2.2 Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město zpracuje analýzy stávajícího stavu významných veřejných prostranství města a připraví 
koncepci jejich celkové revitalizace a většího využití pro oživení města. V návaznosti na to připraví 
konkrétní projekty a plán jejich realizace s cílem posílit charakter významných veřejných prostranství 
a celkově zvýšit jejich kvalitu a atraktivitu.  
 
Analýza se přednostně bude zaměřovat na samostatná čtvrťová centra (Vltava, Máj, Pražské 
předměstí, Suché Vrbné, Rožnov, Mladé…), přednádražní prostor a Žižkova kasárna jako správně-
administrativní centrum města a na vybrané významné krajinné prvky ve městě (Stromovka, Park 
4D…). Analýza a koncepce budou připravovány tak, aby co nejvíce odpovídaly moderním přístupům 
k řešení veřejných prostranství ve městech včetně zapojení odborné veřejnosti a obyvatel města. 
Analýza i koncepce budou zohledňovat všechny související socio-ekonomické aspekty, které 
ovlivňují fungování města a využití jeho veřejných prostranství. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor územního plánování 

• Odborná veřejnost 

• Obyvatelé města  

• Podnikatelé působící v dané části města 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování základní analýzy stávajícího stavu významných veřejných prostranství a 
významných krajinných prvků ve městě, včetně vyhodnocení situace v oblasti koncepčního 
řešení rozvoje jednotlivých prostranství/prvků 

• Stanovení harmonogramu / stanovení priorit zpracování a projednání koncepce rozvoje 
jednotlivých lokalit s přednostním zaměřením na lokality, u kterých je potřeba dořešení 
koncepčního přístupu s ohledem na již běžící, nebo připravované investice 

• Příprava zadání pro výběr zpracovatele koncepce jednotlivých lokalit včetně projednání 
zadání s odbornou veřejností. Zadání by mělo být zpracováno tak, aby výsledná koncepce 
odpovídala prioritám strategického plánu a zohledňovala všechna kritéria a aspekty určené 
v rámci popisu opatření 

• Výběrové řízení na zpracovatele jednotlivých koncepcí 

• Zpracování jednotlivých koncepcí a jejich průběžné projednání s veřejností, odbornou 
veřejností a podnikateli působícími v dané části města 

• Doplnění či úprava koncepce na základě projednání s veřejností a dotčenými subjekty, 
pokud potřeba či vhodnost doplnění nebo úprav z projednání vyplyne.  
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• Projednání a schválení koncepce vedením města 

• Návrh opatření vyplývajících ze zpracované koncepce 

• Postupná realizace jednotlivých opatření 

• Průběžné vyhodnocování platnosti koncepce s ohledem na již realizovaná opatření, 
případně s ohledem na vnější vlivy, které platnost koncepce mohou ovlivnit 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vstupní analýza stávajícího stavu 

• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality 

• Vybraný zpracovatel koncepce 

• Zpracovaná koncepce 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 
městě 

 

Časový rámec realizace: 

• Vstupní analýza stávajícího stavu – 03/ 2019 

• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality - 05/ 2019 

• Vybraný zpracovatel koncepce - 09/ 2019 a dále dle priorit 

• Zpracovaná koncepce  - 02/ 2020 a dále dle priorit 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností  - 02/ 2020 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce  - 03/2020 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 
městě  - průběžně po dokončení koncepcí 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vstupní analýza stávajícího stavu - v gesci magistrátu města 

• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality - v gesci 
magistrátu města 

• Vybraný zpracovatel koncepce - v gesci magistrátu 

• Zpracovaná koncepce - v závislosti na rozsahu a zaměření koncepce – předpoklad řádově 
jednotky milionů Kč 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností - součást zpracování koncepce 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce-  součást zpracování koncepce 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 
městě – v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IPRÚ 

• IROP 
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Název priority:  C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě 

Název opatření:  C. 2.3 Koncepce historického centra města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město zpracuje analýzu stávajícího stavu historického centra města a jeho širšího okolí a připraví 
ucelenou koncepci přístupu k těmto územím. Koncepce bude zpracována tak, aby zahrnovala 
všechna relevantní hlediska3, ale také požadavky cestovního ruchu či dopravy v návaznosti na platné 
strategické dokumenty města, včetně vazeb na ostatní prioritní oblasti a priority strategického plánu 
města.  
 
Koncepce bude řešit jak historické centrum (náměstí, ulice, park, nábřeží), tak související návazná 
území jako je Senovážné náměstí (veřejná stavba, veřejný prostor), Mariánské náměstí (veřejná 
stavba, veřejný prostor) a hlavní urbanistické osy směřující do centra (Lannova, Pražská, Husova, 
Lidická), bude integrovat významné rozvojové záměry města jako je využití vodních toků, či oživení 
koněspřežné dráhy a bude v souladu s Konceptem městské památkové rezervace. 
 
Analýza a koncepce budou připravovány tak, aby co nejvíce odpovídaly moderním přístupům 
k využití, oživení a zachování historických center měst včetně zapojení veřejnosti, obyvatel města a 
podnikatelů působících v centru a jeho okolí. 
 
Zpracovaný materiál bude následně sloužit jako systémový podklad pro realizaci návazných opatření 
směřujících k změně přístupu k historickému centru města. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor územního plánování 

• Odborná veřejnost 

• Obyvatelé města  

• Podnikatelé působící v historickém centru města 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Příprava zadání pro výběr zpracovatele koncepce - zadání bude zpracováno tak, aby 
výsledná koncepce odpovídala prioritám strategického plánu a zohledňovala všechna 
kritéria a aspekty určené v rámci popisu opatření3 

• Výběrové řízení na zpracovatele koncepce 

• Zpracování koncepce a její průběžné projednání s veřejností, odbornou veřejností a 
podnikateli působícími v historickém centru města a jeho těsné blízkosti 

 
3 Zahrnutí na jedné straně odborných pohledů například sociologů, ekonomů, urbanistů, geografů, ekologů, 
architektů krajiny, ale rovněž technických profesí, na straně druhé využití participace veřejnosti a public relations. 
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• Doplnění či úprava koncepce na základě projednání s veřejností a dotčenými subjekty, 
pokud potřeba či vhodnost doplnění nebo úprav z projednání vyplyne.  

• Projednání a schválení koncepce vedením města 

• Návrh opatření vyplývajících ze zpracované koncepce, stanovení priorit pro realizaci 
jednotlivých opatření 

• Postupná realizace jednotlivých opatření 

• Průběžné vyhodnocování platnosti koncepce s ohledem na již realizovaná opatření, 
případně s ohledem na vnější vlivy, které platnost koncepce mohou ovlivnit 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Zadávací dokumentace na zpracovatele koncepce  

• Vybraný zpracovatel koncepce 

• Zpracovaná koncepce 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce, včetně určení priorit 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 
městě 

 

Časový rámec realizace: 

• Zadávací dokumentace na zpracovatele koncepce 06/ 2019 

• Vybraný zpracovatel koncepce 10/ 2019 

• Zpracovaná koncepce 06/ 2020 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností 06/ 2020 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce, včetně určení priorit 08/ 2020 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 
městě - průběžně 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Zadávací dokumentace na zpracovatele koncepce – v gesci magistrátu města 

• Vybraný zpracovatel koncepce – v gesci magistrátu města 

• Zpracovaná koncepce – v závislosti na rozsahu a zaměření koncepce – předpoklad jednotky 
milionů Kč 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností - součást zpracování koncepce 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce, včetně určení priorit - součást zpracování koncepce 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 
městě - v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IPRÚ 

• IROP 
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Název priority:  C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě 

Název opatření:  C. 2.4 Koncepce rozvojových ploch města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město zpracuje analýzu rozvojových ploch města a připraví ucelenou koncepci jejich rozvoje 
s ohledem na jejich funkci a potenciál s cílem podpořit účelný a koordinovaný rozvoj 
českobudějovické aglomerace a prosazovat vzájemnou koordinaci soukromých a veřejných záměrů, 
a to nejenom města, ale i kraje a státu. Součástí koncepce bude stanovení minimálních požadavků 
na občanskou vybavenost u nových rozvojových ploch tak, aby se minimalizovaly dodatečné náklady 
vyvolané potřebou dobudování chybějící vybavenosti, a aby se případně omezila potřeba obyvatel 
projíždět přes město. 
 
Koncepce se bude zvlášť zaměřovat na plochy pro bydlení a smíšeně obytné plochy (vnitřní rezervy 
města), plochy pro občanskou vybavenost (městského a nadměstského významu, výstaviště), plochy 
pro výrobu (skladové a výrobní areály, silniční a železniční dopravní terminály, letiště) a na 
brownfields ve městě. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor územního plánování 

• Odborná veřejnost 

• Obyvatelé města 

• Podnikatelé ve městě  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování základní analýzy stávajícího stavu rozvojových ploch města, včetně 
vyhodnocení situace v oblasti koncepčního řešení rozvoje jednotlivých prostranství/prvků 

• Stanovení harmonogramu / stanovení priorit zpracování a projednání koncepce rozvoje 
jednotlivých lokalit s přednostním zaměřením na lokality, u kterých je potřeba dořešení 
koncepčního přístupu s ohledem na již běžící, nebo připravované investice 

• Příprava zadání pro výběr zpracovatele koncepce jednotlivých lokalit včetně projednání 
zadání s odbornou veřejností. Zadání by mělo být zpracováno tak, aby výsledná koncepce 
odpovídala prioritám strategického plánu a zohledňovala všechna kritéria a aspekty určené 
v rámci popisu opatření 

• Výběrové řízení na zpracovatele jednotlivých koncepcí 

• Zpracování jednotlivých koncepcí a jejich průběžné projednání s veřejností, odbornou 
veřejností a podnikateli působícími ve městě 

• Doplnění či úprava koncepce na základě projednání s veřejností a dotčenými subjekty, 
pokud potřeba či vhodnost doplnění nebo úprav z projednání vyplyne.  

• Projednání a schválení koncepce vedením města 



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 112 z 156 

• Návrh opatření vyplývajících ze zpracované koncepce 

• Postupná realizace jednotlivých opatření 

• Průběžné vyhodnocování platnosti koncepce s ohledem na již realizovaná opatření, 
případně s ohledem na vnější vlivy, které platnost koncepce mohou ovlivnit 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vstupní analýza stávajícího stavu 

• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality 

• Vybraný zpracovatel koncepce 

• Zpracovaná koncepce 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 
městě 

 

Časový rámec realizace: 

• Vstupní analýza stávajícího stavu – 03/ 2019 

• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality - 05/ 2019 

• Vybraný zpracovatel koncepce - 09/ 2019 a dále dle priorit 

• Zpracovaná koncepce  - 02/ 2020 a dále dle priorit 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností  - 02/ 2020 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce  - 03/2020 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 
městě  - průběžně po dokončení koncepcí 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vstupní analýza stávajícího stavu - v gesci magistrátu 

• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality - v gesci 

magistrátu 

• Vybraný zpracovatel koncepce - v gesci magistrátu 

• Zpracovaná koncepce - v závislosti na rozsahu a zaměření koncepce – předpoklad řádově 

jednotky milionů Kč 

• Záznam z projednání koncepce s veřejností - součást zpracování koncepce 

• Návrh opatření pro realizaci koncepce - součást zpracování koncepce 

• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve 

městě – v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IPRÚ 

• IROP 
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Název priority:  C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města 

Název opatření:  C.3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město ve spolupráci s veřejností a všemi dotčenými subjekty dopracuje analýzu stávajícího stavu a 
připraví aktualizovanou a rozšířenou koncepci přístupu k využití vodních toků a blízkých prostor pro 
zvýšení atraktivity města. Analýza a koncepce budou zahrnovat všechna důležitá hlediska4, ale také 
požadavky cestovního ruchu či dopravy v návaznosti na platné strategické dokumenty města, včetně 
vazeb na ostatní prioritní oblasti a priority strategického plánu města. Koncepce bude zohledňovat 
záměr města připojit se k projektu obnovené Vltavské vodní cesty včetně navazujících aktivit. 
 
Analýza a koncepce budou připravovány tak, aby co nejvíce odpovídaly moderním přístupům k 
využití vodních toků a zeleně ve městech, včetně zapojení veřejnosti a obyvatel a budou zohledňovat 
všechny související socio-ekonomické aspekty, které ovlivňují fungování a atraktivitu měst. 
 
Souběžně se zpracováním koncepce využití vodních břehů je potřeba připravit podkladové materiály 
pro jednání s Ministerstvem dopravy o společném postupu při dokončení Vltavské vodní cesty (VVC). 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor územního plánování 

• Odborná veřejnost 

• Obyvatelé města 

• Podnikatelé ve městě 

• Povodí Vltavy 

• Ředitelství vodních cest  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení stávajících podkladů k tématu využití vodních toků 

• Sběr námětů na doplnění či úpravy koncepce jak od odborné veřejnosti, tak od obyvatel 
města s cílem navrhnout takové úpravy a využití vodních toků, které reflektují poptávku ze 
strany obyvatel (získání námětů na různé místní atraktivity v jednotlivých lokalitách podél 
toků řek, soutěže zaměřené na náměty na lepší využití toků apod.). 

• Doplnění či úprava koncepce na základě projednání s veřejností a dotčenými subjekty  

• Návrh harmonogramu realizace koncepce - na základě doplněné koncepce (bude-li třeba ji 
doplnit) proběhne rozčlenění realizace do dílčích etap postupného zpřístupňování a 
vybavování břehů vodních toků různými zařízeními pro volný čas, sport a zábavu. Návrh 
prioritních etap/etapy, které se budou (která se bude) realizovat v letech 2018-19.  

 
4 Zahrnutí na jedné straně odborných pohledů například sociologů, ekonomů, urbanistů, geografů, ekologů, 
architektů krajiny, ale rovněž technických profesí, na straně druhé využití participace veřejnosti a public relations. 
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• Výběr projektanta, projektová a další příprava prioritních etap/etapy nebo staveb ve 
spolupráci s odborníky na volnočasové aktivity a využití vodních toků a jejich okolí ve 
městech. 

• Příprava zadání pro výběrové řízení na realizaci etap/etapy nebo staveb ve spolupráci s 
odborníky na volnočasové aktivity a využití vodních toků a jejich okolí ve městech.  

• Výběrové řízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy.  

• Stavba nové infrastruktury a úpravy okolí vodních toků a jejich břehů vybraných 
etap/etapy či vybraných staveb.  

• Propagace nového vybavení a nových příležitostí k trávení volného času v okolí vodních 
toků v průběhu stavby a po jejím dokončení.  

• Vyhodnocení využití nově vzniklých lokalit či upravených stávajících lokalit v blízkosti 
vodních toků, hodnocení spokojenosti uživatelů.  

• Stejný postup pro další navazující etapy směřující k lepšímu využití vodních toků pro 
zvýšení atraktivity města. 

 

Dílčí aktivity – studie proveditelnosti dokončení VVC 

- Zpracování zadání a definování posuzovaných variant pro výběr zhotovitele studie 
- Výběr zhotovitele 
- Zpracování a prezentace studie 
- Předání podkladů MDCR 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Sběr námětů pro doplnění a úpravy koncepce 

• Upravená verze koncepce projednaná s veřejností 

• Návrh prioritních etap/etapy nebo staveb 

• Projekty prioritních etap/etapy nebo staveb 

• Smlouva s dodavatelem prioritních staveb 

• Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou trasou/stezkou. 
 
Výstupy pro dílčí část – studie proveditelnosti: 

- Zadání pro výběr zhotovitele 
- Výběr zhotovitele 
- Zpracovaná studie proveditelnosti 

 

Časový rámec realizace – aktualizace koncepce: 

• Sběr námětů na doplnění koncepce 05/ 2019 

• Výběr zpracovatele aktualizace koncepce a jejího rozšíření v duchu SP 06/ 2019 

• Zpracování a projednání aktualizované a doplněné koncepce 07/ 2019 – 12/ 2019 

• Návrh priorit jednotlivých doporučených opatření 01/ 2020 

• Výběr projektanta, projektová příprava a projekty prioritních etap/etapy nebo staveb 
postupně – 02 – 06/ 2020 

• Výběr dodavatele a realizace prvních prioritních etap/etapy nebo staveb postupně – 
07/2020 - 10/2020 

• Revize a návrh priorit pro následující roky – v návaznosti na dokončená opatření a 
disponibilní zdroje 

• … a dál pokračování jako v předchozím roce 

• Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou/upravenou lokalitou vždy na konci 
léta daného roku 

 



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 115 z 156 

Časový rámec realizace – studie proveditelnosti dokončení vltavské vodní cesty: 

• Definice zadání hodnotící studie 05/ 2019 

• Výběr zpracovatele studie 06/ 2019 

• Zpracování studie proveditelnosti 07 - 11/ 2019 

• Prezentace a projednání studie proveditelnosti 11/ 2019 

• Předání výstupů Ministerstvu dopravy pro aktualizaci marketingové studie VVC 12/2019 
 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Projednání koncepce, sběr nápadů a případné doplnění a změny koncepce – provozní 
prostředky magistrátu, aktualizace koncepce – statisíce až jednotky mil. Kč 

• Zpracování CBA analýzy – statisíce Kč 

• Projektová příprava prioritních etap/etapy či staveb – vzejde z návrhu priorit, odhad v řádu 
nižších stovek tisíc až jednotek milionů na jednu etapu 

• Realizace prioritních staveb - vzejde z návrhu prioritních staveb a projektů, odhad v řádu 
desítek až stovek mil. Kč u základní infrastruktury pro dokončení vodní cesty, v řádu 
statisíců až jednotek mil. Kč u doplňkové infrastruktury. 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IPRÚ 

• ŘVC 
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Název priority:  C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města 

Název opatření:  
C. 3.2 Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých 
prostor 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město participativní formou vytipuje pilotní lokality v okolí vodních toků a okolních blízkých prostor 
ve městě, které jsou vhodné pro umístění infrastruktury, jako jsou lavičky, stolky, případně 
jednoduché cvičební prvky apod., připraví a projedná s dotčenými subjekty možnost vybudování 
příslušné infrastruktury v daném místě a následně zajistí úpravu/vyčištění jednotlivých lokalit a 
vybudování určené infrastruktury tak, aby vytipované lokality mohly efektivněji sloužit 
k volnočasovému vyžití obyvatel a přispěly tak k zvýšení atraktivity města. 
 
Opatření úzce navazuje na opatření C.3.1, které se zaměřuje na určení jakou roli by jednotlivé 
lokality v okolí vodních toků měly hrát. Cílem tohoto opatření je podpořit větší zapojení veřejnosti 
do realizace opatření směřujících k většímu využití vodních toků pro zvýšení atraktivity města a 
zajistit možnost většího využití vodních toků obyvateli v krátkém časovém horizontu v lokalitách, ve 
kterých lze např. dobudovat drobnou infrastrukturu bez nutnosti rozsáhlejšího projednání využití 
daného území v rámci připravované koncepce. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor správy veřejných statků  

• Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek  

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vytipování lokalit, které lze v návaznosti na výstupy opatření C.3.1. z pohledu koncepčního 
přístupu vytipovat pro možnost dovybavení drobnou infrastrukturou v podobě venkovních 
posezení (lavičky, stolky), případně venkovních workoutových hřišť apod. 

• Organizace sběru námětů na lepší využití zvolených lokalit – zapojení veřejnosti, studentů, 
seniorů ve městě a obyvatel města obecně do diskuse o lepším využití jednotlivých lokalit 
a o potřebné infrastruktuře, kterou by bylo vhodné v daném místě dobudovat 

• Stanovení priorit pro následující období (2018) a výběr lokality, která bude realizována 
v daném období 

• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel 

• Realizace dovybavení vybrané lokality/lokalit dle námětů obyvatel 

• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s nově upravenou/dovybavenou lokalitou 

• Příprava lokality, která bude realizovaná v následujícím období (2019) 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou 

• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě 

• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období 
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• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel 

• Realizovaná infrastruktura 

• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou 

• Příprava prioritních lokalit na další období 
 

Časový rámec realizace: 

• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou – 05/ 2019 

• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě – 08/2019 

• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období – 09/2019 

• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel – 12/ 2019 

• Realizovaná infrastruktura – 05/ 2020 

• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou – 10/ 2020 

• Příprava prioritních lokalit na další období – 12/ 2020 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou – v gesci magistrátu 

• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě – v gesci magistrátu města 

• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období – v gesci 
magistrátu města 

• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel – v gesci magistrátu 
města 

• Realizovaná infrastruktura – v závislosti na rozsahu a typu infrastruktury – předpoklad 
statisíce až jednotky milionů Kč 

• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou – v gesci magistrátu města 

• Příprava prioritních lokalit na další období – v gesci magistrátu města 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IPRÚ 

• Povodí Vltavy s.p. 

• ŘVC 
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Název priority:  
C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

Název opatření:  C. 4.1. Nová budova divadla a dalších kulturních zařízení krajského významu 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město bude hledat prostory, finanční krytí pro výstavbu nové budovy divadla, tak aby se stalo 
reprezentativním prvkem našemu divadlu a městu České Budějovice. Budova bude připravena a 
vybudována tak, aby vyhovovala jak potřebám divadla, tak potřebám hudební produkce (opera, 
balet a další jazykově bezbariérové žánry), a bude realizována tak, aby bylo využito potenciálu 
Jihočeského divadla nejen ve prospěch občanů města ale i ve prospěch priority C. 7. „Lepší využití 
kulturního a historického potenciálu města a zvýšení ekonomického přínosu cestovního ruchu.“ 
 
S cílem co největšího zvýšení efektivity výstavby a následného provozu objektu budou jako součást 
přípravných prací provedeny analýzy vyhodnocující možnost sdílení objektu dalšími subjekty, jako je 
Jihočeská filharmonie, případně galerie. Prověřena bude rovněž možnost vybudovat jako součást 
divadla podzemní parkoviště, které by mohlo sloužit nejen pro návštěvníky divadla, ale i pro 
návštěvníky a obyvatele směřující do centra města a mohlo by přispět k výraznému zlepšení 
dopravní situace v okolí centra. Nedílnou součástí bude rovněž vyhodnocení možností budoucího 
využití stávajících objektů divadla a dalších souvisejících objektů (KD Slavie, KD Metropol, atd.) a 
všech dalších aspektů, které s výstavbou divadla v uvedené lokalitě souvisí. 
 
Nová budova divadla bude řešena v souladu s architektonickým a urbanistickým charakterem 
vybrané lokality, ale současně bude návrh usilovat o moderní, architektonicky zajímavou divadelní 
stavbu, která zvýší prestiž Českých Budějovic v širokém okolí. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj 

• Jihočeské divadlo 

• Jihočeská filharmonie 

• Magistrát města – Odbor kultury a cestovního ruchu 

• Další dotčené subjekty a organizace 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Dohoda s Jihočeským krajem - vstupní jednání s Jihočeským krajem o spolupráci při 
přípravě, výstavbě a provozu nové budovy divadla 

• Základní zadání nové budovy divadla – základní popis funkcí a parametrů, které by nová 
budova divadla měla splňovat tak, aby mohla plnohodnotně sloužit jak Jihočeskému 
divadlu, tak případným dalším subjektům, které by novou budovy mohly využívat. 

• Zadání studie proveditelnosti s cílem vytipování vhodných míst v blízkosti centra města pro 
umístění nové budovy divadla, prověření využitelnosti nové budovy, ale i prověření 
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možného využití stávajících objektů divadla, včetně prověření možnosti, aby součástí 
divadla bylo např. podzemní parkování pro návštěvníky centra apod. 

• Zohlednění výstupů studie proveditelnosti v zadání výsledné verze divadla 

• Zadání architektonické soutěže na novou budovu divadla 

• Zpracování projektové dokumentace a příprava veškeré potřebné dokumentace potřebné 
pro zahájení realizace 

• Výstavba nové budovy divadla 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Dohoda s Jihočeským krajem 

• Základní specifikace nové budovy divadla 

• Studie proveditelnosti nové budovy divadla 

• Architektonická soutěž na návrh nové budovy divadla 

• Projektová dokumentace 

• Výstavba nové budovy 
 

Časový rámec realizace: 

• Dohoda s Jihočeským krajem – 10/ 2018 

• Základní specifikace nové budovy divadla – 06/ 2019 

• Studie proveditelnosti nové budovy divadla – 06/ 2019 

• Architektonická soutěž na návrh nové budovy divadla – 10/2019 – 03/2020 

• Projektová dokumentace – 05/2020 – 12/ 2020 

• Výstavba nové budovy – 01/ 2021 – 12/2022 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Dohoda s Jihočeským krajem – v gesci magistrátu 

• Základní specifikace nové budovy divadla – v gesci magistrátu 

• Studie proveditelnosti nové budovy divadla – 850 tis. Kč 

• Architektonická soutěž na návrh nové budovy divadla a projektová dokumentace – 
jednotky až desítky mil. Kč 

• Projektová dokumentace – jednotky až desítky milionů Kč 

• Výstavba nové budovy – řádově jednotky mld. Kč 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• Nadační fond Jihočeského divadla (zejména financování přípravných studií, dokumentací a 
souvisejících prací) 

 

 

 



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 120 z 156 

 

Název priority:  
C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

Název opatření:  C. 4. 2. Venkovní centra volnočasových aktivit 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město s využitím participativního přístupu navrhne několik5 center/území (např. Stromovka, 
výstaviště, Park 4D, území podél Vltavy a Malše) pro venkovní neorganizované volnočasové aktivity 
a tato centra vybaví nebo dovybaví potřebnou infrastrukturou, případně bude motivovat a 
spolupracovat s jinými subjekty k vybavení těchto center zařízeními pro sport, zábavu a rekreaci.  
Jednotlivé lokality budou vytipovány tak, aby byly dobře přístupné neorganizovaným jednotlivcům, 
rodinám či skupinám z celého města. Centra mohou být přístupná jak volně, tak za úplatu, podle 
povahy zařízení a jejich vybavení, přednostně však budou jednotlivé lokality připravovány tak, aby 
bylo možné jejich volné zpřístupnění. 
 
Opatření bude úzce navazovat na Opatření C. 2.2 Revitalizace a využití významných veřejných 
prostranství ve městě, Opatření C. 2.4 Koncepce rozvojových ploch města a Opatření C. 3.2 
Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých prostor. Cílem opatření je však 
souběžně s koncepčním řešením vybraných částí města, vytipovat takové lokality, které lze okamžitě 
určit jako lokality vhodné pro vznik volnočasových venkovních center a tyto postupně dovybavit 
potřebnými cvičebními prvky či venkovními hracími prvky tak, aby mohla sloužit jako volně přístupná 
venkovní sportoviště pro neorganizovanou mládež. Opatření se navíc bude primárně zaměřovat na 
ostatní lokality ve městě tak, aby nedocházelo k souběhu s aktivitami v Opatření C.3.2. 
 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor správy veřejných statků  

• Sportovní kluby a subjekty organizující volnočasové aktivity ve městě 

• Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek  

• Veřejnost 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vytipování lokalit, které lze v návaznosti na výstupy Opatření C. 2.2 Revitalizace a využití 
významných veřejných prostranství ve městě, Opatření C. 2.4 Koncepce rozvojových 
ploch města z pohledu koncepčního přístupu určit jako lokality, které lze ihned upravit a 
dovybavit tak, aby bylo možné je využívat jako venkovní centra volnočasových aktivit. 

• Organizace sběru námětů na lepší využití zvolených lokalit – zapojení veřejnosti, studentů, 
seniorů ve městě a obyvatel města obecně do diskuse o lepším využití jednotlivých lokalit 
a o potřebné infrastruktuře, kterou by bylo vhodné v daném místě dobudovat 

 
5 Předběžně je možno uvažovat o čtyřech až pěti lokalitách 
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• Stanovení priorit pro následující období (2020) a výběr lokality, která bude realizována 
v daném období 

• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel 

• Realizace dovybavení vybrané lokality/lokalit dle námětů obyvatel 

• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s nově upravenou/dovybavenou lokalitou 

• Příprava lokality, která bude realizovaná v následujícím období (2020) 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou 

• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě 

• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období 

• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel 

• Realizovaná infrastruktura 

• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou 

• Příprava prioritních lokalit na další období 
 

Časový rámec realizace: 

• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou – 06/ 2019 

• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě – 08/ 2019 

• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období – 10/ 2019 

• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel – 02/ 2020 

• Realizovaná infrastruktura – 06/ 2020 

• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou – 10/ 2020 

• Příprava prioritních lokalit na další období – 11/ 2020 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou – v gesci magistrátu 

• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě – v gesci magistrátu 

• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období – v gesci 
magistrátu 

• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel – v gesci magistrátu 

• Realizovaná infrastruktura -  v závislosti na rozsahu infrastruktury – předpoklad statisíce až 
jednotky milionů Kč 

• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou – v gesci magistrátu 

• Příprava prioritních lokalit na další období – v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IPRÚ 
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Název priority:  
C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

Název opatření:  
C. 4. 3. Využití záměrů rozvoje výstaviště a univerzity pro umístění zařízení, 
sloužících zvýšení atraktivity města.    

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město bude usilovat o ovlivnění revitalizace/rekonstrukce výstaviště a o využití rozvojových záměrů 
univerzity s cílem koordinovat jejich záměry s aktivitami města a využít těchto příležitostí k vytvoření 
nebo umístění infrastruktury, která bude sloužit zvýšení atraktivity města. Například se může jednat 
o umístění zařízení pro venkovní volnočasové aktivity, o vybudování science-centra nebo o umístění 
zařízení pro zájmové, organizované i neorganizované aktivity mladých (např. technické kroužky, 
apod.).  

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeská univerzita 

• Výstaviště ČB 

• Magistrát města - Odbor správy veřejných statků 

• Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 

• Obyvatelé města 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vytvoření „pracovní skupiny“ pro koordinaci záměrů Jihočeské univerzity a Výstaviště ČB – 
vznik komunikační platformy pro diskusi nad připravovanými záměry JU a Výstaviště ČB a 
možnosti jejich využití pro rozvoj města. 

• Seznámení všech zúčastněných subjektů s plánovanými a připravovanými investicemi či 
rozvojovými plány, diskuse nad možností propojení záměrů, hledání možných synergických 
efektů apod. 

• Dohoda zúčastněných subjektů na spolupráci při další přípravě a realizaci rozvojových 
plánů JU a Výstaviště ČB s cílem koordinovat jednotlivé záměry tak, aby jak území JU tak 
Výstaviště ČB bylo přirozenou součástí okolního prostoru města a spolupodílelo se zlepšení 
atraktivity města pro obyvatele. 

• Dohoda o spolupráci při realizaci vybraných záměrů navržených na území JU a Výstaviště 
ČB. 

• Průběžná jednání o koordinaci dalšího postupu při realizaci jednotlivých opatření a investic 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Platforma pro výměnu informací a koordinaci spolupráce při využití území JU a Výstaviště 
ČB 

• Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci rozvojových záměrů 

• Výstupy z průběžného vyhodnocení spolupráce a koordinace 
 

Časový rámec realizace: 

• Platforma pro koordinaci a komunikaci – 05/ 2019 

• Dohoda o spolupráci – 06/ 2019 

• Výstupy z průběžného vyhodnocení spolupráce - průběžně 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Platforma pro koordinaci a komunikaci – v gesci magistrátu 

• Dohoda o spolupráci – v gesci magistrátu 

• Výstupy z průběžného vyhodnocení spolupráce – v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IPRÚ 
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Název priority:  
C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

Název opatření:  C. 4. 4. Sportovní hala  

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město ve spolupráci s partnerskými subjekty připraví nové upravené zadání pro realizaci výstavby 
nové sportovní haly. Navržené varianty budou vyhodnoceny formou studie proveditelnosti, která 
bude posuzovat reálnost jednotlivých variant a jejich přínos pro rozvoj města. 
 
Následná projektová dokumentace vzejde z realizované architektonické soutěže. 
 
Nová budova sportovní haly bude řešena v souladu s architektonickým a urbanistickým charakterem 
vybrané lokality, ale současně bude návrh usilovat o moderní, architektonicky zajímavou stavbu, 
která zvýší prestiž Českých Budějovic v širokém okolí. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• VK Jihostroj 

• Ostatní sportovní kluby u kterých se předpokládá využití haly 

• Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

• Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 

• Magistrát města – Odbor kultury a cestovního ruchu  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Upřesnění parametrů provozu sportovní haly, dohoda s jednotlivými dotčenými 
sportovními kluby a dalšími subjekty na způsobu provozu haly a jejího využití veřejností, 
školami apod. 

• Zadání studie proveditelnosti s cílem prověření využitelnosti nové budovy a vyhodnocení 
ekonomických nákladů na provoz, včetně případného vyhodnocení možností financování 
objektu 

• Zohlednění výstupů studie proveditelnosti pro úpravu projektové dokumentace a koncepci 
využití haly 

• Zpracování zadání architektonické soutěže s využitím výstupů ze studie proveditelnosti 

• Realizace architektonické soutěže 

• Zpracování projektové dokumentace  

• Výstavba nové sportovní haly 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Základní specifikace nové sportovní haly 

• Studie proveditelnosti nové sportovní haly 

• Upravená projektová dokumentace 

• Výstavba nové sportovní haly 
 

Časový rámec realizace: 

• Základní specifikace nové sportovní haly – 06/ 2019 

• Studie proveditelnosti nové sportovní haly – 11/ 2019 

• Zadání pro architektonickou soutěž 02/2020 

• Výběr zpracovatele projektové dokumentace 08/ 2020 

• Zpracování projektové dokumentace 05/ 2021 

• Výstavba nové sportovní haly – 01/ 2022 – 12/ 2023 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Základní specifikace nové sportovní haly – v gesci magistrátu 

• Studie proveditelnosti nové sportovní haly – 400 tis. Kč 

• Zadání architektonické soutěže – 50 tis. Kč 

• Odměny v rámci architektonické soutěže 1 mil. Kč 

• Projektová dokumentace – 20 mil. Kč 

• Výstavba nové sportovní haly – cca 600 mil. Kč 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

Název opatření:  C. 4. 5. Zábavné vodní centrum  

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město vyhodnotí možnosti vybudování zábavného vodního centra (aquaparku) ve městě, vytipuje 
vhodné lokality pro vznik centra a vyhodnotí možnost vybudování centra v gesci města, případně 
možnost přilákání investora, který by centrum vybudoval či provozoval na komerční bázi. 
 

Charakter centra bude odpovídat moderním požadavkům na podobná zařízení, bude nabízet 

možnosti pro plavání veřejnosti i přiměřené množství atrakcí pro volnočasové vyžití široké veřejnosti 

včetně rodin s dětmi (podobně jako např. Gmünd) a kapacitou a vybavením bude odpovídat 

poptávce po daném zařízení ve městě a jeho okolí.  Velikost a množství atrakcí bude dáno tím, kdo 

bude centrum budovat a provozovat, ale v minimální variantě bude odpovídat podobným veřejně 

provozovaným zařízením ve větších českých městech (např. Kladno, Hradec Králové, Most).   

 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Investiční odbor 

• Magistrát města -  Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

• Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Průzkum poptávky po zábavném vodním centru jako podklad pro zpracování studie 
proveditelnosti – průzkum mezi obyvateli, ověření poptávky, nabídky, zjištění základních 
parametrů týkajících se poptávky včetně ochoty obyvatel platit za využití centra 
stanovenou cenu apod. - upřesnění parametrů provozu plánovaného vodního centra apod. 

• Zadání studie proveditelnosti s cílem prověření využitelnosti vodního centra a vyhodnocení 
ekonomických nákladů na provoz, včetně případného vyhodnocení možností financování 
objektu (posouzení možné varianty veřejných zdrojů, soukromých zdrojů, úvěrového 
financování nebo možností PPP projektu. 

• Zohlednění výstupů studie proveditelnosti pro úpravu projektové dokumentace a koncepci 
nového centra 

• Prověření možnosti získání soukromého investora pro financování nebo spolufinancování 
centra. 

• Zpracování finální verze projektové dokumentace a finální verze koncepce vodního centra 

• Výstavba vodního centra 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Základní specifikace nabídky a poptávky 

• Studie proveditelnosti vodního centra 

• Výstupy z hledání soukromého investora 

• Projektová dokumentace 

• Výstavba vodního centra 
 

Časový rámec realizace: 

• Základní specifikace nabídky a poptávky – 06/ 2019 

• Studie proveditelnosti vodního centra - 11/ 2019 

• Výstupy z hledání soukromého investora - 05/ 2020 

• Projektová dokumentace - 12/ 2020 

• Výstavba vodního centra - 03/ 2021 – 12/ 2022 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Základní specifikace nabídky a poptávky – v gesci magistrátu 

• Studie proveditelnosti vodního centra- 350 tis. Kč 

• Výstupy z hledání soukromého investora - v gesci magistrátu 

• Projektová dokumentace - řádově jednotky milionů Kč 

• Výstavba vodního centra - v závislosti na velikosti centra, řádově nižší stovky milionů Kč 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Soukromé financování 
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Název priority:  
C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

Název opatření:  C. 4. 6. Infrastruktura pro jihočeské mládežnické sportovní akademie 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Nadační fond pro podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje zajišťuje finanční a materiálovou 
podporu na propagaci, podporu a rozvoj jihočeského fotbalu, oblast mládeže na všech úrovních 
(hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři). Na základě smlouvy jsou nositelem projektu „Fotbalové 
regionální mládežnické akademie“. Cílem je realizace programů a podpory výchovy elitní fotbalové 
mládeže s přímým zaměřením na věkovou kategorii 12 – 15 let a následnou podporou věkové 
kategorie 16 – 19 let. Podpora akademií je realizována ve spolupráci s Jihočeským krajem (uzavřeno 
Memorandum). Hráči vykonávají základní školní docházku v ZŠ Máj I, která jim poskytuje vzdělávací 
i tréninkové zázemí.   
 
Akademie ČSLH – snahou klubu HC České Budějovice, z.s. je získání statutu Akademie ČSLH v sezoně 
2017/2018. Jedná se o projekt Českého svazu ledního hokeje, který je zaměřen na výchovu mladých 
hokejistů v ČR. Cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj hokejových schopností v kombinaci 
a návaznosti na středoškolské studium. Projekt se vztahuje na týmy mladšího a staršího dorostu a 
juniorky. Pro udělení statutu Akademie musí klub splňovat náročná kritéria týkající se zázemí pro 
vzdělávání v partnerské střední škole, partnerském evropském klubu, kvalitním stravování.    
 
V obou případech je cílem města zajistit ve spolupráci s Jihočeským krajem podporu fungování 
mládežnických akademií, tak aby efektivně plnily svojí roli při výchově mládeže. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Investiční odbor,  

• Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

• Sportovní kluby působící ve městě 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Nastavení spolupráce s Jihočeským krajem – jednání s JčK o spolupráci při podpoře vzniku 
a rozvoje Jihočeských mládežnických sportovních akademií 

• Vyhodnocení dosavadní podpory mládežnických akademií 

• Stanovení priorit pro budoucí rozvoj a fungování mládežnických akademií 

• Nastavení podmínek pro získání podpory, včetně podmínek pro spolupráci jednotlivých 
sportovních klubů tak, aby byly pokryty potřeby všech klubů, které se na výchově 
sportovců v daných sportech podílí 
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• Realizace pilotního grantového programu na podporu mládežnických akademií pro rok 
2018 

• Vyhodnocení úspěšnosti a efektivity podpory 

• Nastavení podmínek pro následující roky 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Dohoda o spolupráci s Jihočeským krajem 

• Vyhodnocení stávající podpory mládežnických akademií 

• Stanovené priority pro další podporu a rozvoj 

• Zpracované podmínky podpory a spolupráce klubů 

• Pilotní program podpory 

• Zpráva z vyhodnocení programu 

• Návrh podmínek pro další období 
 

Časový rámec realizace: 

• Dohoda o spolupráci s Jihočeským krajem – 11/ 2018 

• Vyhodnocení stávající podpory – 12/ 2018 

• Stanovené priority pro další podporu a rozvoj – 02/ 2019 

• Zpracované podmínky podpory a spolupráce klubů – 02/ 2019 

• Návrh pilotního programu systémové podpory 06/ 2019 

• Realizace pilotního programu podpory 10/ 2019 

• Zpráva z vyhodnocení programu – 06/ 2020 

• Návrh podmínek pro další období – 10/ 2020 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Dohoda o spolupráci s Jihočeským krajem – v gesci magistrátu 

• Přehled aktuální situace jednotlivých sportovních klubů, jejich členské základny, počtu 
vychovávaných dětí a zázemí - v gesci magistrátu 

• Stanovené priority pro další podporu a rozvoj - v gesci magistrátu 

• Zpracované podmínky podpory a spolupráce klubů - v gesci magistrátu 

• Pilotní program podpory – v závislosti na disponibilních prostředcích, předpoklad cca 
statisíce až nižší miliony Kč ročně 

• Zpráva z vyhodnocení programu - v gesci magistrátu 

• Návrh podmínek pro další období - v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 
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Název priority:  
C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

Název opatření:  C. 4. 7. Zařízení pro neorganizované zájmové aktivity 

Název projektu6:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření7: 

Město bude ve svých zařízeních hledat a nabízet prostory vhodné k neorganizovaným zájmovým 
aktivitám, a to jak mladých lidí, tak seniorů. Tyto prostory bude město přizpůsobovat vybavením i 
organizačně potřebám různých cílových skupin. 
 
Město bude také motivovat majitele zařízení, která nejsou v majetku města, či s nimi bude 
spolupracovat na vytvoření prostor pro neorganizované zájmové aktivity přístupné za podmínek, 
které jsou pro mladé a seniory dostupné. Může se jednat např. o sportovní zařízení, zkušebny pro 
hudební skupiny, amatérské divadlo, místa pro vzdělávací aktivity seniorů, apod.  
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeský kraj 

• Sportovní kluby a organizace zaměřené na volnočasové aktivity obyvatel 

• Školky 

• Školy a další zařízení ve městě  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zmapování stávající nabídky a poptávky po zařízeních pro volnočasové zájmové aktivity – 
město ve spolupráci se školami, školkami a dalšími subjekty ve městě zmapuje stávající 
nabídku zařízení/prostor vhodných pro neorganizované zájmové aktivity obyvatel, včetně 
studentů, seniorů či dětí 

• Jednání s majiteli/provozovateli jednotlivých zařízení o zařazení daného zařízení do 
nabídky města 

• Zpracování přehledu opatření, která je potřeba zrealizovat, aby se nabídka v případě jejího 
nedostatku, rozšířila na úroveň, která bude odpovídat poptávce. 

• Určení priorit – v rámci přehledu opatření budou určeny priority pro investice na 
následující období 

• Příprava realizace opatření pro rok 2020 

• Realizace opatření pro rok 2020 

• Příprava opatření na následující období 

 

 
6 Bude uvedeno pouze v případě, že bude opatření realizováno několika oddělenými projekty 
7 V případě, že z popisu opatření není zřejmý popis výchozí situace a zdůvodnění opatření, případně dílčích 
projektů, je možné uvést další doplňující informace (popis by neměl přesáhnout ½ strany A4 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Zmapování stávající nabídky a poptávky 

• Jednání s provozovateli/majiteli 

• Návrh opatření pro rozšíření nabídky 

• Stanovené priority pro rok 2020 

• Projekty pro realizaci opatření pro rok 2020 

• Zrealizovaná opatření/zprovozněná zařízení upravená v roce 2020 

• Projekty pro rok 2021 
 

Časový rámec realizace: 

• Zmapování stávající nabídky a poptávky – 06/ 2019 

• Výstupy z jednání s provozovateli/majiteli – 08/ 2019 

• Návrh opatření pro rozšíření nabídky – 09/ 2019 

• Stanovené priority pro rok 2020 (návrh grantového programu) – 10/ 2019 

• Projekty pro realizaci opatření pro rok 2020 – 12/ 2019 

• Zrealizovaná opatření/zprovozněná zařízení upravená v roce 2020 – 06/ 2019 

• Projekty pro rok 2020 – 10/ 2020 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Zmapování stávající nabídky a poptávky – v gesci magistrátu 

• Jednání s provozovateli/majiteli - v gesci magistrátu 

• Návrh opatření pro rozšíření nabídky - v gesci magistrátu 

• Stanovené priority pro rok 2020 - v gesci magistrátu 

• Projekty pro realizaci opatření pro rok 2020 – záleží na charakteru a počtu opatření – 
předpoklad statisíce Kč 

• Zrealizovaná opatření/zprovozněná zařízení upravená v roce 2018 – záleží na charakteru a 
počtu opatření a disponibilních prostředcích – předpoklad statisíce až jednotky milionů Kč 

• Projekty pro rok 2021 - v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 
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Název priority:  
C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity 

Název opatření:  C. 4. 8. Informační systém volnočasových aktivit ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město v návaznosti na Opatření C 4. 7. vytvoří jednotný portál (případně sekci webových stránek 
města), který bude sloužit pro jednoduché vyhledávání lokalit/zařízení ve městě, která jsou 
vhodná/dostupná pro volnočasové aktivity všech skupin obyvatel.  
 
Portál bude vytvořen tak, aby splňoval standardní požadavky na moderní informační systémy 
(responsivní design, verze pro mobilní zařízení, splnění standardů přístupnosti a bezpečnosti apod.) 
a zároveň aby v maximální možné míře usnadňoval využití jednotlivým obyvatelům (filtrování podle 
vybraných parametrů jako je vhodnost pro typ sportu/aktivity, cena, přístupnost, umístění ve městě, 
zobrazení v mapě, apod.). 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města - Kancelář primátora – oddělení marketingu 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města - Odbor Informatiky,  

• Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 

• Magistrát města – Odbor kultury a cestovního ruchu 

• Sportovní kluby a organizace zaměřené na volnočasové aktivity obyvatel,  

• Školky,  

• Školky  

• Další zařízení ve městě  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování struktury informací, které by měly být prezentovány prostřednictvím webu – 
návrh struktury informací, včetně způsobu zadávání informaci, jejich aktualizace a správa. 

• Dohoda s jednotlivými subjekty o spolupráci při vzniku a aktualizaci systému 

• Zpracování návrhu informačního systému tak, aby splňoval základní technické a 
technologické požadavky (přístupnost, bezpečnost, responsivní design, dostupnost 
z mobilních zařízení apod.) a aby v maximální možné míře využíval moderní trendy (využití 
GIS, návaznost na zobrazení v mapě, zobrazení základních parametrů jako je cena, 
přístupnost, obsazenost, bezbariérovost, dostupnost MHD atd.) 

• Zadání pro vznik webových stránek – zadání na vznik webových stránek – v rámci přípravy 
zadání a návrhu webu bude posouzeno, zda je reálné, aby informační systém vzniknul 
rozšířením nebo modifikací stávajících webových stránek, nebo zda je vhodnější, aby se 
jednalo o nový systém 

• Výběr dodavatele 

• Realizace informačního systému 

• Pravidelná aktualizace publikovaných dat 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Struktura informací pro prezentaci 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat 

• Návrh informačního systému 

• Zadání pro výběr zhotovitele 

• Realizovaný informační systém 

• Pravidelná aktualizace dat 
 

Časový rámec realizace: 

• Struktura informací pro prezentaci – 06/ 2019 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat – 08/ 2019 

• Návrh informačního systému – 10/ 2019 

• Zadání pro výběr zhotovitele – 11/ 2019 

• Realizovaný informační systém – 05/ 2020 

• Pravidelná aktualizace dat - průběžně 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Struktura informací pro prezentaci – v gesci magistrátu 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat - v gesci magistrátu 

• Návrh informačního systému - v gesci magistrátu 

• Zadání pro výběr zhotovitele - v gesci magistrátu 

• Realizovaný informační systém – statisíce Kč 

• Pravidelná aktualizace dat - v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  C. 5 Marketing a propagace města 

Název opatření:  C. 5.1 Využití moderních forem propagace pro zlepšení PR a image města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město připraví a bude realizovat koncepci propagace města využívající moderních forem, jejímž 
cílem bude zlepšení koordinace marketingových aktivit města, ale též stanovení, jakým způsobem 
bude propagace probíhat, jaké informační kanály budou k propagaci využity a jakou roli budou 
jednotlivé kanály v rámci propagace hrát. 
 
Koncepce bude popisovat, na jaké cílové skupiny by se propagace měla zaměřit a pro každou cílovou 
skupinu určí vhodné komunikační kanály odpovídající moderním trendům a přístupům k řešení 
propagace. Součástí ucelené koncepce by měla být rovněž spolupráce s významnými subjekty 
působícími ve městě (sportovní kluby, významné firmy, vysoké školy, BC AV ČR, Jihočeské divadlo a 
filharmonie, Výstaviště ČB apod.) a jejich zakomponování do celkové koncepce. 
 
Propagace by se přitom měla zaměřovat jak na návštěvníky města, tak obecně na zlepšení image 
města s cílem přilákat do města mladé kvalifikované pracovníky. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města - Kancelář primátora – oddělení marketingu 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu 

• Jihočeská centrála cestovního ruchu 

• Významné subjekty působící ve městě  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení aktuální situace – přehled marketingových akcí a aktivit zaměřených na 
propagaci města 

• Analýza a návrh cílových skupin (k čemu jakou cílovou skupinu přesvědčovat). Analýza 
musí zahrnout průzkum mezi cílovými skupinami s cílem zjištění jaké je vnímání města 
jednotlivými cílovými skupinami a s ohledem na výsledky analýzy zvolit odpovídající formu 
a zaměření kampaně. 

• Součástí/návazností na analýzu bude také identifikace potenciálních subjektů, které na 
propagaci města mohou spolupracovat, včetně projednání spolupráce s významnými 
podniky ve městě, úspěšnými sportovci apod. 

• Sběr námětů od veřejnosti – např. formou soutěže pro žáky/studenty nebo pro veřejnost, 
oslovení veřejnosti se žádostí o zasílání nápadů na propagaci města, v dlouhodobějším 
horizontu např. také formou seminárních prací, apod.  

• Návrh/zpracování zadávací dokumentace pro zpracování marketingové koncepce ve 
spolupráci s odborníkem/ky na propagaci měst. Příprava výběrového řízení. Výběrové 



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 135 z 156 

řízení bude připraveno tak, aby předmětem hodnocení nebyla cena, ale zejména návrh 
řešení a přístupu zpracovatele k přípravě marketingové koncepce města. 

• Organizační zajištění výběru dodavatele a následné komunikace s vybraným dodavatelem. 
Vytvoření výběrové komise, zahrnující také odborníky na marketing mimo magistrát. 

• Realizace výběrového řízení, vyhodnocení, doporučení nejvhodnějšího kandidáta, 
rozhodnutí města o jeho výběru, uzavření smlouvy, atd.. 

• Zpracování marketingové koncepce města 

• Projednání koncepce a její schválení ve vedení města 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza cílových skupin a cílů propagace 

• Stanovení rámcového obsahu marketingové koncepce města 

• Dohoda o spolupráci s významnými subjekty působícími ve městě 

• Výběrové řízení na zpracovatele 

• Zpracování a projednání koncepce 
 

Časový rámec realizace: 

• Analýza cílových skupin a cílů propagace – 06/ 2019 

• Stanovení rámcového obsahu marketingové koncepce města – 08/ 2019 

• Dohoda o spolupráci s významnými subjekty působícími ve městě – 09/ 2019 

• Výběrové řízení na zpracovatele – 09/ 2019 

• Zpracování a projednání koncepce -  10/ 2019 – 02/ 2020 

• Postupná realizace koncepce - následně 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Analýza cílových skupin a cílů propagace – v gesci magistrátu 

• Stanovení rámcového obsahu marketingové koncepce města - v gesci magistrátu 

• Dohoda o spolupráci s významnými subjekty působícími ve městě - v gesci magistrátu 

• Výběrové řízení na zpracovatele - v gesci magistrátu 

• Zpracování a projednání koncepce – cca 1,5 mil. Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  C. 5 Marketing a propagace města 

Název opatření:  C. 5.2 Webové stránky pro návštěvníky města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření8: 

Město v návaznosti na zpracovanou koncepci provede revizi stávajících webové stránek určených 
pro propagaci města a přilákání návštěvníků. Webové stránky by měly prezentovat hlavní atraktivity 
města, navádět na zdroje informací o ubytování ve městě, upozorňovat na možnosti trávení volného 
času ve městě, uvádět přehled pořádaných kulturních a společenských akcí a prezentovat další 
informace, které návštěvníci využívají pro plánování pobytu v Českých Budějovicích a jejich blízkém 
okolí. 
 
Revize bude provedena tak, aby webové stránky byly plně v souladu s celkovou koncepcí propagace 
a prezentace města, aby navazovaly na další části webové prezentace města a aby odpovídaly 
aktuálním trendům např. tím, že kromě obsahovaných informací budou představovat vizuální 
prezentaci města, která bude návštěvníky lákat na vybrané hlavní produkty, ale i na možnost 
naplánovat si vlastní dovolenou s využitím informací dostupných na webu. Stránky by měly 
zohledňovat poptávku ze strany jednotlivých cílových skupin a reflektovat tuto poptávku ve 
struktuře a obsahu webu. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města - Odbor Informatiky,  

• Jihočeská centrála cestovního ruchu 

• Významné subjekty působící v CR ve městě  

• Magistrát města - odbor rozvoje a veřejných zakázek 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zpracování struktury informací, které by měly být prezentovány prostřednictvím webu – 
návrh struktury informací, včetně způsobu zadávání informaci, jejich aktualizace a správa. 

• Dohoda s jednotlivými subjekty o spolupráci při vzniku a aktualizaci systému 

• Zpracování návrhu informačního systému tak, aby splňoval základní technické a 
technologické požadavky (přístupnost, bezpečnost, responsivní design, dostupnost 
z mobilních zařízení apod.) a aby v maximální možné míře využíval moderní trendy 
(prezentace produktů, možnost online plánovače výletů či dovolené jako celku, atd.) 

• Zadání pro vznik/aktualizaci webových stránek – v rámci přípravy zadání a návrhu webu 
bude posouzeno, zda je reálné, aby informační systém vzniknul rozšířením nebo modifikací 
stávajících webových stránek, nebo zda je vhodnější, aby se jednalo o nový systém 

• Výběr dodavatele 

• Realizace informačního systému 

 
8 V případě, že z popisu opatření není zřejmý popis výchozí situace a zdůvodnění opatření, případně dílčích 
projektů, je možné uvést další doplňující informace (popis by neměl přesáhnout ½ strany A4 
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• Pravidelná aktualizace publikovaných dat 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Struktura informací pro prezentaci 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat 

• Návrh informačního systému 

• Zadání pro výběr zhotovitele 

• Realizovaný informační systém 

• Pravidelná aktualizace dat 
 

Časový rámec realizace: 

• Struktura informací pro prezentaci – 06/ 2019 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat – 09/ 2019 

• Návrh informačního systému – 10/ 2019 

• Zadání pro výběr zhotovitele – 12/ 2019 

• Realizovaný informační systém – 06/ 2020 

• Pravidelná aktualizace dat - průběžně 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Struktura informací pro prezentaci - v gesci magistrátu 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat - v gesci magistrátu 

• Návrh informačního systému – v gesci magistrátu – návaznost na webové stránky města 

• Zadání pro výběr zhotovitele – v gesci magistrátu – návaznost na webové stránky města 

• Realizovaný informační systém – v závislosti na struktuře a rozsahu webu, předpoklad 
statisíce Kč 

• Pravidelná aktualizace dat - v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  C. 5 Marketing a propagace města 

Název opatření:  C.5.3 Propagace a marketing významných akcí ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Aktivita úzce navazuje na aktivitu C 1.1. 

 

Město bude ve spolupráci s Jihočeským krajem a dalšími subjekty (organizátory akcí a subjekty 

cestovního ruchu) propagovat významné kulturní, sportovní a společenské akce pořádané v Českých 

Budějovicích. Propagace bude probíhat vždy s ohledem na potenciál příslušné akce přilákat do 

regionu a města další návštěvníky. 

 

Nejvýznamnější akce s potenciálem přitáhnout návštěvníky z celé ČR, případně ze zahraničí bude 

město propagovat na národní úrovni a v sousedních zemích (Bavorsko, Horní Rakousko. Cílem 

propagace je přitáhnout pozornost k Českým Budějovicím, zvýšit počet návštěvníků a/nebo 

prodloužit jejich pobyt v době před či po konání akce, zvýšit tak přínosy z cestovního ruchu a zlepšit 

image města. 

 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu 

• Jihočeská centrála cestovního ruchu 

• Jihočeské divadlo 

• Organizace pořádající významné akce ve městě 

• Významné subjekty působící ve městě 

 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vstupní jednání s Jihočeským krajem, resp. JCCR o spolupráci (a společné podpoře) 
vybraných významných akcí krajského a nadkrajského významu. 

• Vytipování vhodných akcí s potenciálem přilákat návštěvníky – vstupní sběr dat o 
jednotlivých významných akcích pořádaných ve městě - vytvoření seznamu významných 
akcí, které se plánují v Českých Budějovicích v následujícím roce a které zároveň dle 
stanovených kritérií disponují potenciálem přilákat do regionu návštěvníky. Součástí 
tohoto kroku bude také zjištění, jak jsou jednotlivé akce propagovány nyní nebo jak byly 
propagovány v minulosti nebo jak je pořadatelé zamýšlejí propagovat. Sběr dat bude 
probíhat jak přímým oslovením organizátorů vybraných akcí, tak formou výzvy 
organizátorům s možností nahlásit připravovanou akci jako kandidáta na zařazení mezi 
podporované akce. Organizátory je potřeba o připravované podpoře informovat včas, aby 
přizpůsobili harmonogram přípravy a byli schopni včas městu poskytnout potřebné 
informace. 
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• Stanovení kritérií, dle kterých lze určit, zda se jedná o významnou a originální akci 
s potenciálem přitáhnout pozornost k Českým Budějovicím a s potenciálem pro přilákání 
návštěvníků do regionu, nebo pro prodloužení jejich pobytu - návrh kritérií podpory, 
rozsahu a zaměření podpory.  

• Výběr akcí, jejichž propagaci bude město ve spolupráci s krajem, případně dalšími subjekty 
v dalším roce podporovat, návrh podpory specifických forem propagace nebo specifických 
požadavků na propagaci dané akce, které bude město ve spolupráci s dalšími podporovat. 
Podpora a způsob propagace bude vždy odpovídat charakteru dané akce a její cílové 
skupině, využívána bude jak spolupráce s významnými subjekty působícími ve městě 
(Budvar, Koh-i-Noor, Madeta, Bosh,….), tak například spolupráce s partnerskými městy 
v sousedních zemích (např. uveřejnění informace v jejich informačních a kulturních 
materiálech) 

• Vlastní podpora propagace dané akce v době podle potřeb pořadatelů.  

• Vyhodnocení efektivity realizované podpory jednotlivých akcí 

• Opakování sběru/aktualizace seznamu akcí pro následující rok.  

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Dohoda s Jihočeským krajem o spolupráci při propagaci významných akcí 

• Seznam akcí pořádaných ve městě 

• Stanovená kritéria pro výběr akcí 

• Vybrané akce doporučené k podpoře 

• Podpořené akce 

• Výsledek vyhodnocení efektivity podpory 
 

Časový rámec realizace: 

• Předběžná informace o připravovaném programu podpory – 06/2019 

• Jednání s Jihočeským krajem 01/2019 – 06/2019 

• Seznam akcí, zjištění, jak jsou propagovány, vytvoření systému sběru – 06/2019 

• Příprava kritérií a systému pro výběr akcí k podpoře 08/2019 

• Realizace programu podpory 10/ 2019 – 12/2019 

• Vyhodnocení programu podpory 08/2020 

• Návrh úpravy programu pro další období 09/2020 

• Atd… 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Seznam akcí, vytvoření systému, dohoda s dalšími subjekty a výběr akcí, které budou 
podpořeny – provozní prostředky magistrátu 

• Vlastní podpora propagace – řádově statisíce až jednotky mil. Kč 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města/ Jihočeský kraj 
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Název priority:  
C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a 
efektivnějšímu plánování a řízení města. 

Název opatření:  C. 6.1 Webové stránky města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město vyhodnotí svoje webové stránky a stránky organizací, které zřizuje, a vytvoří nové jednotné 
webové stránky města, které budou svou strukturou a technologickým řešením odpovídat poptávce 
po informacích ze strany obyvatel Českých Budějovic a moderním trendům ve využití nových 
technologií pro komunikaci veřejné správy se všemi zainteresovanými subjekty a obyvateli. 
 
Opatření úzce navazuje na související opatření zaměřená na vytvoření webových stránek pro 
podnikatele, webových stránek zaměřených na prezentaci nabídky pro volnočasové aktivity a 
webových stránek pro návštěvníky města. Všechny webové stránky by měly být součástí ucelené 
koncepce a vycházet z jednotného technologického řešení (jednotná databáze, apod.) a co nejvíce 
by měly využívat moderní technologie včetně mapového portálu města. 
 
Město v současné době vytváří nové technologické jádro webových stránek. Opatření proto bude 
na vznik nového technologického základu navazovat a bude navrhovat vhodnou strukturu a vzhled 
stránek tak, aby odpovídaly poptávce ze strany obyvatel a dalších uživatelů. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města - Oddělení komunikace a marketingu (odbor Kancelář primátora) 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií 

• Magistrát města – Kancelář primátora – tajemník města 

• Magistrát města – jednotlivé odbory 

• Zřizované organizace  

• Další zainteresované subjekty 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení výchozí situace – vyhodnocení jednotlivých stávajících webových stránek 
města, jejich struktury, způsobu sběru, prezentace a uchovávání dat, technické a 
technologické řešení atd. 

• Zmapování množství a struktury informací, které jsou v současné době prezentovány 
prostřednictvím webových stránek včetně způsobu prezentace a technologického řešení 
prezentace.  

• Zmapování disponibilních informací, které jsou k dispozici v rámci jednotlivých odborů 
magistrátu a zřizovaných informací, které by mohly být publikovány bud v již zpracované, 
nebo otevřené podobě. 

• Zmapování poptávky ze strany obyvatel města, včetně posouzení příkladů dobré praxe 
z jiných měst v ČR a zahraničí jak ve smyslu prezentace informací a komunikace s občany, 
tak ve smyslu prezentování záměrů města, rozvojových dokumentů a koncepcí apod. 
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• Zpracování návrhu nové jednotné struktury, která bude unifikovat přístup v rámci celého 
města a jím zřizovaných organizací tak, aby se zajistila maximální kompatibilita a 
využitelnost dat napříč všemi částmi magistrátu a jednotlivých organizací. Návrh bude 
zpracován tak, aby reflektoval jak nabídku, tak poptávku po informacích a bude zpracován 
tak, aby výsledný způsob prezentace informací (publikace) odpovídal jejich účelu a 
očekávání ze strany cílových skupin (obyvatelé, podnikatelé, neziskové organizace apod.). 
Návrh by měl kombinovat všechny způsoby publikace dat, počínaje prostou publikací na 
webových stránkách přes možnost rozesílání newsletteru až po využití prvků jako je 
facebook apod. 

• Dohoda s jednotlivými subjekty o spolupráci při vzniku a aktualizaci systému a aktualizaci a 
plnění dat 

• Zpracování zadání pro vznik nových webových stránek -  informačního systému tak, aby 
splňoval základní technické a technologické požadavky (přístupnost, bezpečnost, 
responsivní design, dostupnost z mobilních zařízení apod.) a aby v maximální možné míře 
využíval moderní trendy včetně integrace mapového portálu s využitím GIS 

• Výběr dodavatele 

• Realizace vytvoření nových webových stránek města 

• Uživatelské testování funkčnosti a přehlednosti webových stránek 

• Finální úprava webových stránek 

• Pravidelná aktualizace publikovaných dat 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení výchozí situace včetně struktury prezentovaných informací, struktury 
disponibilních informací, poptávce po informacích a jejich struktuře ze strany obyvatel a 
subjektů působících ve městě 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat 

• Zadání pro výběr zhotovitele 

• Realizované nové webové stránky města 

• Pravidelná aktualizace dat 
 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení výchozí situace včetně struktury prezentovaných informací, struktury 
disponibilních informací, poptávce po informacích a jejich struktuře ze strany obyvatel a 
subjektů působících ve městě – 10/ 2019 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat – 12/ 2019 

• Zadání pro výběr zhotovitele – 01/ 2020 

• Realizované nové webové stránky města – 06/ 2020 

• Pravidelná aktualizace dat - průběžně 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení výchozí situace včetně struktury prezentovaných informací, struktury 
disponibilních informací, poptávce po informacích a jejich struktuře ze strany obyvatel a 
subjektů působících ve městě – v gesci magistrátu 

• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat – v gesci magistrátu 

• Zadání pro výběr zhotovitele – v gesci magistrátu 

• Realizované nové webové stránky města – předpoklad statisíce Kč 

• Pravidelná aktualizace dat – v gesci magistrátu 

•  
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Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a 
efektivnějšímu plánování a řízení města. 

Název opatření:  C. 6.2 Elektronizace služeb magistrátu a města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město zpracuje analýzu legislativních a technických možností a připraví návrh opatření a plán 
implementace co největšího využití moderních technologií pro nabízení služeb magistrátu a města 
prostřednictvím vzdáleného přístupu bez nutnosti návštěvy úřadu (eGovernment). 
 
Aktivita bude realizována v úzké návaznosti na předchozí aktivitu C. 6.2 Zavádění principů „Chytrého 
města“ (smart city) do řízení a rozvoje města jako součást celkové koncepce Smart City. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města - odbor tajemník města – kancelář tajemníka 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií  

• Jednotlivé odbory magistrátu města 

• Zřizované organizace  

•  

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení výchozí situace – vyhodnocení služeb a informací poskytovaných 
jednotlivými odbory a zřizovanými organizacemi města, popis a vyhodnocení způsobu 
vyřizování, lhůt pro vyřízení, časové náročnosti a personálních kapacit potřebných na 
poskytování dané služby/informace 

• Zmapování poptávky ze strany obyvatel a podnikatelů – přehled nejčastěji vyžívaných 
služeb ze strany občanů a podnikatelů ve městě 

• Zpracování přehledu příkladů „best practice“ z měst v České Republice a v zahraničí, která 
jsou hodnocena jako města nejvíce podporující a využívající eGovernment (elektronickou 
veřejnou správu). 

• Vyhodnocení technických, technologických a legislativních možností využití eGovernmentu 
při poskytování jednotlivých služeb poskytovaných magistrátem města a to jak v úrovni 
samosprávy, tak v úrovni státní správy. 

• Zpracování etapizace zavádění eGovernmentu a určení priorit – vytipování služeb, které je 
vhodné buď s ohledem na poptávku, nebo s ohledem na náklady a požadavky na 
technologické řešení přednostně transformovat do podoby přístupné obyvatelům 
elektronickou cestou bez nutnosti navštívení úřadu. 

• Zpracování zadávací dokumentace pro dodavatele potřebných technologických a 
technických řešení pro zavedení eGovernmentu u vybraných služeb 

• Příprava a realizace potřebných vnitřních organizačních změn souvisejících se zaváděním 
eGovernmentu. 

• Výběr dodavatele pro dodání potřebných technických a technologických řešení 
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• Realizace zavedení poskytování daných služeb prostřednictvím eGovernmentu 

• Uživatelské testování funkčnosti informačních systémů 

• Finální úprava informačních systémů 

• Pravidelné vyhodnocování efektivity a efektivnosti poskytovaných služeb ve vztahu 
k občanům a podnikatelům 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení výchozí situace 

• Zmapování poptávky 

• Přehled best practice 

• Posouzení technických a technologických možností 

• Určení priorit a etapizace zavádění eGovernmentu 

• Výběr dodavatele 

• Realizace 

• Testování a spuštění ostré verze 
 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení výchozí situace – 06/2019 

• Zmapování poptávky – 10/2019 

• Přehled best practice 10/2019 

• Strategie E-Governmentu jako součást konceptu Smart City 12/ 2019 

• Stanovené priority a návrh harmonogramu realizace  - 02/ 2020 

• Výběr dodavatele a realizace jednotlivých opatření dle priorit - 06/ 2020 a dále 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení výchozí situace – v rámci studie 

• Zmapování poptávky –  v rámci studie 

• Přehled best practice  – v rámci studie 

• Strategie e-governmentu – součást konceptu Smart City 

• Určení priorit a etapizace zavádění eGovernmentu  – v rámci studie 

• Výběr dodavatele  – v gesci magistrátu 

• Realizace  – v závislosti na charakteru opatření předpoklad jednotky milionů Kč 

• Testování a spuštění ostré verze  –  součást zadání na dodavatele 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IROP 
 

 

  



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 145 z 156 

Název priority:  
C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a 
efektivnějšímu plánování a řízení města. 

Název opatření:  C. 6.3 Aktivní informovanost obyvatel a subjektů působících ve městě 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město vyhodnotí stávající přístup k publikování a distribuci informací jak ve vztahu k obyvatelům, 
tak ve vztahu k jednotlivým subjektům působícím ve městě a připraví návrh opatření a plán 
implementace nových přístupů pro zlepšení informovanosti všech dotčených subjektů a obyvatel ve 
městě. 
 
Návrh bude zpracován tak, aby na straně jedné reprezentoval proaktivní přístup města k distribuci 
informací, ale zároveň tak, aby umožňoval obyvatelům volbu informací, které chtějí dostávat a volbu 
formy těchto informací. 
 
Stejně jako ve všech předchozích případech by měl návrh co nejvíce využívat moderních technologií, 
mobilních aplikací, možností automatického rozesílání informačních sms, měl by využívat 
různorodých komunikačních kanálů jako je facebook, twitter, webových stránek, ale i tištěných 
médií tak, aby se informace dostaly i k obyvatelům, kteří nemají přístup či možnosti využívat 
moderní technologie. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města - Kancelář primátora – oddělení marketingu 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií 

• Jednotlivé odbory magistrátu města 

• Zřizované organizace  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Vyhodnocení aktuální situace – přehled informací a způsobů jejich poskytování cílovým 
skupinám – přehled hlavních nástrojů, které město používá pro informování občanů a 
podnikatelů o připravovaných změnách, investičních akcích, omezeních, uzavírkách apod. 

• Zmapování poptávky po informacích ze strany cílových skupin – zmapování jaké informace 
by obyvatelé a podnikatelé uvítali, v jaké podobě, které informace chybí, které naopak 
považují za nadbytečné. Jakou formou by si přáli informace získávat. 

• Zpracování návrhu nové struktury a způsobu distribuce informací cílovým skupinám. 

• Zapracování návrhu nového způsobu distribuce informací v rámci příslušných dílčích aktivit 
– webové stránky města, komunikační a PR kampaň apod. 

• Postupné zavádění jednotlivých opatření do praxe 

• Vyhodnocení efektivnosti a funkčnosti nových opatření pro zlepšení komunikace 
s obyvateli města a podnikateli ve městě. 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza stávající situace. 

• Zmapování poptávky po informacích a způsobu jejich distribuce 

• Návrh změny způsobu distribuce a poskytování informací 

• Nové postupy pro distribuci informací 

• Zpráva z vyhodnocení funkčnosti nových způsobů 

•  

Časový rámec realizace: 

• Analýza stávající situace. – 06/ 2019 

• Zmapování poptávky po informacích a způsobu jejich distribuce – 08/2019 

• Návrh změny způsobu distribuce a poskytování informací – 09/2019 

• Nové postupy pro distribuci informací – 12/ 2019 

• Zpráva z vyhodnocení funkčnosti nových způsobů – 06/2020 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Analýza stávající situace. – součást celkové studie 

• Zmapování poptávky po informacích a způsobu jejich distribuce - součást celkové studie 

• Návrh změny způsobu distribuce a poskytování informací - součást celkové studie 

• Nové postupy pro distribuci informací - součást celkové studie 

• Zpráva z vyhodnocení funkčnosti nových způsobů – v gesci magistrátu 

• V případě využití externího dodavatele odhad cca 350 tis. Kč 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a 
efektivnějšímu plánování a řízení města. 

Název opatření:  
C. 6.4 Zavádění principů „Chytrého města“ (smart city) do řízení a rozvoje 
města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město se zapojí do iniciativy „Smart region Jižní Čechy“, připraví plán a bude realizovat konkrétní 
opatření zavádějící principy chytrého města (smart city) do jednotlivých aktivit a procesů, a to jak v 
rovině řízení a rozvoje města (informovanost, otevřenost, zapojení veřejnosti do plánování a 
rozhodování o rozvoji města, využití moderních technologií a podpora elektronizace veřejné správy 
- eGovernmentu, apod.), tak v rovině technologických řešení (zavedení ITS pro řízení dopravy a 
omezení dopravy v centru města, využití čidel pro informování o plných kontejnerech na odpady s 
cílem zefektivnění jejich vyvážení, apod.). 
 
Město bude usilovat o spolupráci a koordinaci rozvojových aktivit s okolními obcemi, bude usilovat 

o vůdčí roli v mikroregionu Českých Budějovic při současném respektování potřeb a zájmů okolních 

obcí a bude usilovat o hledání řešení dílčích problémů tak, aby tato řešení přinášela výhody oběma 

stranám. Město bude s okolními obcemi a jejich představiteli aktivně komunikovat a bude hledat 

shodu při řešení dílčích problémů. 

 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií 

• Jednotlivé odbory magistrátu města 

• Zřizované organizace  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zapojení do iniciativy Smart region Jižní Čechy – město projedná možnost připojení 
k iniciativě Smart region Jižní Čechy. 

• Zpracování vyhodnocení aktuální situace – vyhodnocení aktuálních činností města, u 
kterých by bylo možné zavést principy chytrého města pro zvýšení efektivity dané činnosti 
ve všech oblastech, počínaje dopravou, přes poskytování služeb města (eGovernment, 
použití čidel v kontejnerech, čidla pro hlídání obsazenosti parkování apod.) až po oblast 
komunikace s obyvateli a podnikateli ve městě 

• Zpracování strategie Smart city - prověření technické a technologické možností zavedení 
prvků smart city do fungování a řízení města, stanovení priorit s ohledem na potřebné 
technické a technologické podmínky a disponibilní prostředky města 

• Příprava realizace jednotlivých dílčích opatření (podprojektů) zaměřených na postupné 
zavádění prvků smart city do fungování a řízení města ve všech úrovních 

• Výběr dodavatelů/realizace zavádění jednotlivých prvků 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Dohoda o zapojení města do iniciativy Smart region Jižní Čechy 

• Vyhodnocení výchozí situace 

• Strategie smart city města - návrh opatření pro postupné zavedení prvků smart city do 
řízení a fungování města, Prověření technické a technologické proveditelnosti 

• Stanovené priority a návrh harmonogramu realizace 

• Výběr dodavatele a realizace jednotlivých opatření 

•  

Časový rámec realizace: 

• Dohoda o zapojení města do iniciativy Smart region Jižní Čechy – 05/ 2019 

• Vyhodnocení výchozí situace  - 12/ 2018 

• Strategie smart city města 12/2019 

• Stanovené priority a návrh harmonogramu realizace  - 02/ 2020 

• Výběr dodavatele a realizace jednotlivých opatření dle priorit - 06/ 2020 a dále 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Dohoda o zapojení města do iniciativy Smart region Jižní Čechy – v gesci magistrátu 

• Vyhodnocení výchozí situace - cca 600 tis. Kč 

• Strategie smart city včetně prověření možností pro realizaci s ohledem na charakter a 
podmínky města a návrh podrobného postupu pro vybrané prioritní oblasti – cca 1 mil. Kč 

• Stanovené priority a návrh harmonogramu realizace  - v rámci studie 

• Výběr dodavatele a realizace jednotlivých opatření  - v rámci studie 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• IROP 

• ESF 
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Název priority:  
C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a 
efektivnějšímu plánování a řízení města. 

Název opatření:  C. 6.5 Zlepšení informovanosti o službách a roli magistrátu a města 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město v úzké návaznosti na aktivitu C. 6.1 Aktivní informovanost obyvatel a subjektů působících ve 
městě připraví a bude realizovat program zaměřený na zlepšení informovanosti obyvatel o službách 
města a o roli jednotlivých organizací a odborů města tak, aby se zlepšilo povědomí obyvatel o tom, 
kam se mají v případě potřeby obrátit, jaké služby a jaké informace kde mohou získat, apod.  
 
Při zlepšení informovanosti bude město spolupracovat se školami ve městě, univerzitami 3. věku a 
dalšími subjekty, které mohou ke zlepšení informovanosti přispět. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města - Oddělení komunikace a marketingu (odbor Kancelář primátora) 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií 

• Jednotlivé odbory magistrátu města 

• Zřizované organizace  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Analýza a návrh cílových skupin kampaně a cílů kampaně (k čemu jakou cílovou skupinu 
přesvědčovat). Součástí analýz bude také rešerše zkušeností z podobných aktivit v jiných 
městech v ČR a v zahraničí. Analýza musí zahrnout průzkum mezi cílovými skupinami 
s cílem zjištění jaké je vnímání role a služeb magistrátu a s ohledem na výsledky analýzy 
zvolit odpovídající formu a zaměření kampaně. 

• Předběžný návrh forem kampaně/způsobů oslovení cílových skupin, vč. předběžného 
návrhu argumentů, které budou moci být užity na podporu zlepšení vnímání role 
magistrátu a města obecně. 

• Návrh/zpracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky ve spolupráci 
s odborníkem/ky na fungování magistrátu. Příprava výběrového řízení formou soutěže o 
návrh.  

• Organizační zajištění výběru dodavatele a následné komunikace s vybraným dodavatelem 
o návrhu a realizaci kampaně. Vytvoření výběrové komise, zahrnující také odborníky na 
marketing a odborníky na služby poskytované městem. 

• Realizace soutěže o návrh, vyhodnocení, doporučení nejvhodnějšího kandidáta, rozhodnutí 
města o jeho výběru, uzavření smlouvy, atd.. 

• Realizace kampaně  

•  Vyhodnocení výsledků kampaně 
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Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Analýza cílových skupin a stanovení cílů kampaně včetně metrik pro její vyhodnocení 

• Předběžný návrh možných způsobů vedení kampaně 

• Výběr zhotovitele a realizace kampaně 

• Vyhodnocení kampaně 

•  

Časový rámec realizace: 

• Analýza stávající situace. – 06/ 2019 

• Zmapování poptávky po informacích a způsobu jejich distribuce – 08/2019 

• Návrh změny způsobu distribuce a poskytování informací – 09/2019 

• Nové postupy pro distribuci informací – 12/ 2019 

• Zpráva z vyhodnocení funkčnosti nových způsobů – 06/2020 
 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Analýza cílových skupin a stanovení cílů kampaně včetně metrik pro její vyhodnocení – - 
součást Komunikační strategie města 

• Předběžný návrh možných způsobů vedení kampaně – v rámci Komunikační strategie 
města 

• Výběr zhotovitele a realizace kampaně – v gesci magistrátu 

• Realizace kampaně – řádově statisíce až jednotky mil. Kč 

• Vyhodnocení kampaně – v gesci magistrátu 

•  

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
 

 

 

  



Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 

 

  stránka 151 z 156 

 

Název priority:  
C. 7 Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit 
ekonomický přínos cestovního ruchu 

Název opatření:  C. 7.1 Destinační management města České Budějovice 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město prověří systém fungování stávajícího destinačního managementu města a navrhne úpravy 
fungování DM tak, aby struktura, činnost a způsob fungování DM co nejvíce odpovídala běžné praxi 
podobných organizací, které jsou zodpovědné za propagaci a prezentaci města a koordinaci a iniciaci 
aktivit jednotlivých subjektů, působících v dané oblasti.  
 
Návrhy na úpravu fungování budou stanoveny jak na základě informací o dosavadní činnosti DM, tak 
na základě vyhodnocení příkladů dobré praxe z ostatních měst a regionů tak, aby destinační 
management odpovídal moderním trendům a přístupům k propagaci a organizaci v cestovním 
ruchu. 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeská centrála cestovního ruchu 

• Subjekty působící v cestovním ruchu ve městě  
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zmapování výchozí situace – zpracování přehledu aktuální situace v oblasti organizace a 
řízení cestovního ruchu na úrovni města - zmapování subjektů, které na úrovni města či 
v jeho blízkém okolí připravují, organizují a nabízejí produkty a služby cestovního ruchu – 
vyhodnocení aktuální úrovně komunikace a koordinace jednotlivých aktivit tak, aby byly 
spojovány do ucelenější nabídky v podobě produktů cestovního ruchu, nebo v podobě 
kombinované nabídky, která by ve městě dokázala návštěvníka udržet na více dní 

• Popis a prověření možných variant zlepšení koordinace a organizace aktivit v rámci 
cestovního ruchu – popis vybraných příkladů z jiných měst a regionů v ČR a zahraničí - 
konzultace se zástupci jednotlivých subjektů působících v cestovním ruchu – prověření 
možnosti vzniku destinačního managementu města na bázi spolupráce města a 
podnikatelských subjektů působících v cestovním ruchu  

• Zpracování návrhu zlepšení organizace cestovního ruchu ve městě včetně návrhu 
organizačního a právního řešení – jaký způsob se na základě analýzy jeví jako 
nejvýhodnější, jaká právní forma je nejvýhodnější, jaká je nejvýhodnější organizační 
struktura, struktura vykonávaných činností apod., dovozené předpokládané náklady na 
provoz a náročnost na personální zajištění 

• Projednání návrhu s Jihočeským krajem – jednání o možnosti změny či začlenění upravené 
formy organizace destinačního managementu do systému Jihočeského kraje (JCCR) 

• Projednání návrhu ve vedení města 
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• Realizace postupných kroků k zlepšení organizace cestovního ruchu na úrovni města a jeho 
spádového území 

 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení výchozí situace 

• Popis a vyhodnocení možných variant organizace CR na úrovni města 

• Návrh na zlepšení organizace CR na úrovni města 

• Výsledek projednání návrhu s Jihočeským krajem (JCCR) 

• Realizovaná opatření/ fungující destinační management na úrovni města 
 

Časový rámec realizace: 

• Vyhodnocení výchozí situace – 06/ 2019 

• Popis a vyhodnocení možných variant organizace CR na úrovni města – 08/2019 

• Návrh na zlepšení organizace CR na úrovni města – 09/ 2019 

• Výsledek projednání návrhu s Jihočeským krajem (JCCR) 10/ 2019 

• Realizovaná opatření/ fungující destinační management na úrovni města 12/ 2019 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení výchozí situace – v případě využití externího subjektu součást celé studie cca 
250 tis. Kč 

• Popis a vyhodnocení možných variant organizace CR na úrovni města – v případě využití 
externího subjektu součást celé studie cca 250 tis. Kč 

• Návrh na zlepšení organizace CR na úrovni města – v případě využití externího subjektu 
součást celé studie cca 250 tis. Kč 

• Výsledek projednání návrhu s Jihočeským krajem (JCCR) – v gesci magistrátu 

• Realizovaná opatření/ fungující destinační management na úrovni města  - v závislosti na 
rozsahu – statisíce až jednotky mil. Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města/ Jihočeský kraj 
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Název priority:  
C. 7 Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit 
ekonomický přínos cestovního ruchu 

Název opatření:  C. 7.2 Podpora nabídky dlouhodobých sezonních aktivit 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město vytvoří program na podporu vzniku a rozvoje aktivit, které budou ve městě a jeho blízkém 
okolí návštěvníkům dostupné po celou sezónu. Program bude nastaven tak, aby podpořil jak vznik 
nových, tak případný rozvoj či rozšíření stávajících aktivit, které zvyšují atraktivitu města pro 
návštěvníky, pokud možno po celý rok, případně alespoň po dobu celé sezóny. S ohledem na blízkou 
dostupnost některých atraktivit v okolí města bude program zaměřen jak na město, tak na obce 
v blízkém okolí města a jejich zapojení do celkové nabídky Českobudějovicka. 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu 

Spolupracující subjekty: 

• Jihočeská centrála cestovního ruchu 

• Subjekty působící v cestovním ruchu ve městě  

• Magistrát města - Oddělení komunikace a marketingu (odbor Kancelář primátora) 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zmapování výchozí situace – prověření aktuální situace – seznam aktivit, které se ve městě 
a jeho blízkém okolí odehrávají, posouzení jejich dostupnosti po celou dobu sezóny, 
vyhodnocení hlavních bariér limitujících dlouhodobější nabídku 

• Příprava návrhu programu na podporu dlouhodobých aktivit – program bude vycházet 
z provedené analýzy a bude zaměřen na podporu vzniku nových aktivit dostupných po 
celou dobu sezóny, případně na podporu rozšíření stávajících, které v současné době po 
celou dobu dostupné nejsou. 

• Projednání návrhu programu ve vedení města 

• Realizace první zkušební verze programu pro období roku 2018 

• Vyhodnocení programu a jeho efektivity, příprava upraveného znění programu pro 
následující období. 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Vyhodnocení výchozí situace, zmapování hlavních bariér pro dlouhodobější nabídku 

• Návrh programu zaměřeného na odstranění bariér 

• Pilotní verze programu pro rok 2018 

• Zpráva hodnotící účinnost a efektivitu programu 

• Upravená verze programu na další období 
 

Časový rámec realizace: 
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• Vyhodnocení výchozí situace, zmapování hlavních bariér pro dlouhodobější nabídku – 06/ 
2019 

• Návrh programu zaměřeného na odstranění bariér - 09/ 2019 

• Pilotní verze programu pro rok 2020 - 10/2019 

• Zpráva hodnotící účinnost a efektivitu programu – 09/ 2020 

• Upravená verze programu na další období 10/ 2020 

•  

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Vyhodnocení výchozí situace, zmapování hlavních bariér pro dlouhodobější nabídku – 
v gesci magistrátu města 

• Návrh programu zaměřeného na odstranění bariér – v gesci magistrátu města 

• Pilotní verze programu pro rok 2020 – v závislosti na disponibilních prostředcích, 
předpoklad statisíce Kč 

• Zpráva hodnotící účinnost a efektivitu programu – v gesci magistrátu města 

• Upravená verze programu na další období – v gesci magistrátu města 
 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 
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Název priority:  
C. 7 Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit 
ekonomický přínos cestovního ruchu 

Název opatření:  C. 7.3 Napojení cyklostezkami na zajímavosti v okolí 

Název projektu:  

Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: 

Město ve spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky, Jihočeským krajem a s okolními obcemi 
vybuduje či dobuduje cyklostezky a cyklotrasy, vedoucí k významným zajímavostem v okolí města 
(Římov, Holašovice, atd.) a vytvoří systém výletních okruhů, které budou nabízet možnost krátkých 
cyklo-výletů po zajímavostech ve městě a jeho okolí (Kleť, Kluk, Dívčí Kámen, Doudleby, Dobrá Voda, 
Rudolfov, Libnič, Velechvínské polesí, Hosín, Hluboká, Blata, Dehtář, Čakov, atd.). 
 

Zodpovědnost /koordinátor: 

• Nadace Jihočeské cyklostezky 

Spolupracující subjekty: 

• Magistrát města – Útvar hlavního architekta 

• Magistrát města – Investiční odbor 

• Jihočeský kraj  

• Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu 
 

Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány: 

• Zmapování výchozí situace – popis aktuální situace napojení města na síť cyklostezek a 
cyklotras v okolí města 

• Příprava zadání pro zpracování rozšíření Cyklogenerelu města o napojení města na 
sousední území a síť turistických cyklotras a cyklostezek a návrh propojení města 
s významnými turistickými zajímavostmi v okolí. 

• Výběr zhotovitele pro zpracování rozšíření Cyklogenerelu 

• Zpracování a projednání upravené verze Cyklogenerelu 

• Určení priorit pro realizaci jednotlivých tras řešících napojení města  

• Příprava projektové dokumentace pro realizaci jednotlivých tras a stezek 

• Postupná realizace jednotlivých tras a stezek zajišťujících lepší napojení města na okolní 
území a propojení města a významných památek a zajímavostí v jeho okolí. 

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované: 

• Popis výchozí situace 

• Zadání pro výběr zhotovitele na rozšíření Cyklogenerelu 

• Smlouva se zhotovitelem 

• Upravená verze Cyklogenerelu města 
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• Seznam priorit pro zlepšení napojení města na sousední území a propojení s památkami a 
zajímavostmi v okolí 

• Projektová dokumentace pro jednotlivé prioritní stavby 

• Výběr zhotovitele na jednotlivé stavby 

• Dokončené nové trasy a stezky zajištující napojení města na okolní území 

Časový rámec realizace: 

• Popis výchozí situace – 05/ 2019 

• Zadání pro výběr zhotovitele na rozšíření Cyklogenerelu – 05/ 2019 – 06/ 2019 

• Smlouva se zhotovitelem – 07/ 2019 

• Upravená verze Cyklogenerelu města 12/ 2019 

• Seznam priorit pro zlepšení napojení města na sousední území a propojení s památkami a 
zajímavostmi v okolí 01/2020 

• Projektová dokumentace pro jednotlivé prioritní stavby 08/ 2020 

• Výběr zhotovitele na jednotlivé stavby – 09/ 2020 

• Dokončené nové trasy a stezky zajištující napojení města na okolní území 06/ 2021 

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: 

• Popis výchozí situace – v gesci magistrátu 

• Zadání pro výběr zhotovitele na rozšíření Cyklogenerelu – v gesci magistrátu 

• Smlouva se zhotovitelem – v gesci magistrátu 

• Upravená verze Cyklogenerelu města – 250 tis. Kč 

• Seznam priorit pro zlepšení napojení města na sousední území a propojení s památkami a 
zajímavostmi v okolí – součást generelu 

• Projektová dokumentace pro jednotlivé prioritní stavby – závisí na počtu staveb a jejich 
složitosti – statisíce až miliony Kč 

• Výběr zhotovitele na jednotlivé stavby  – v gesci magistrátu 

• Dokončené nové trasy a stezky zajištující napojení města na okolní území – závisí na počtu 
staveb a jejich složitosti – statisíce až desítky milionů Kč 

Hlavní zdroje pro realizaci: 

• Magistrát města 

• Jihočeský kraj 

• SFDI 
 

 

 

 


