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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 

Rady města Český Krumlov 
pro volební období 2022–2026 

 
 
„Český Krumlov musí být znovu městem, na které jsou jeho vlastní občané hrdí. 
Nasloucháme občanům, osobně se s nimi setkáváme, řešíme jejich aktuální problémy 
a připravujeme řešení pro kvalitní životní podmínky tady a teď. Neodkládáme,  
co můžeme zajistit okamžitě, do budoucna plánujeme rozumně a realisticky.“ 
 
 
 
Programové prohlášení Rady města Český Krumlov vychází z koaliční dohody těchto 
subjektů: 
 

o ANO 2011 
o Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ 
o Občanská demokratická strana 
o Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj 
o Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných 

 
 
Programové prohlášení definuje společné priority vedení města, kterými  
se zavazuje občanům k co nejefektivnějšímu výkonu veřejné správy. Programové body 
vycházejí z priorit jednotlivých koaličních subjektů a pokrývají co nejkomplexněji 
témata, která jsou důležitá pro kvalitu života občanů města Český Krumlov  
i pro prostředí, ve kterém společně žijeme. 
 
Priority vedení města rozdělujeme do následujících oblastí: 
 

o Hospodaření, majetek města a životní prostředí 
o Územní plánování 
o Energetika, úsporná opatření 
o Investice 
o Doprava 
o Cestovní ruch a destinační management 
o Sociální služby 
o Kultura 
o Komunikace 
o Sport 
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Hospodaření, majetek města a životní prostředí 

 
Budeme se věnovat financování oprav infrastruktury a masivním opravám 
zastaralých bytových objektů v majetku města. Majetek městské společnosti 
Českokrumlovského rozvojového fondu musí být významným zdrojem financí 
pro potřeby města. Zlepšíme hospodaření s městským majetkem a zajistíme 
jeho efektivnější využívání. 
 

o zprůhledníme a zefektivníme hospodaření města a městských společností  
o optimalizujeme energetické, personální a ostatní zdroje 
o zajistíme opravy tří mostů, které jsou na konci životnosti v tomto pořadí: 

Lazebnický most, most Edvarda Beneše a lávka v Jelení zahradě 
o systematicky budeme opravovat ve větší míře chodníky a komunikace, 

zrealizujeme nová parkovací místa, zejména na sídlištích 
o opravíme či zahájíme opravy budov města, které jsou v havarijním stavu  

a tím umožníme nové bydlení pro obyvatele – bytový dům v ulici  
Nad Nemocnicí č.p. 431 (bytové jednotky), bytový dům na ulici 5. května 
(azylový dům pro matky s dětmi), bytový dům č.p. 182 na Vyšehradě 
(bytové jednotky) a některého ze stávajících bytových domů v areálu 
bývalých kasáren (bytové jednotky) 

o zahájíme realizaci projektové dokumentace protipovodňových opatření  
na Polečnici (ochrana majetku ve sportovním areálu a majetku v okolí 
Chvalšinské ulice) – realizace prostřednictvím Povodí Vltavy s.p. 

o za desítky milionů korun budeme opravovat inženýrské sítě, tzn. 
kanalizace, vodovody a části čistírny odpadních vod 

o vyměníme značnou část zdrojů veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla 
o dokončíme opravu komunikací a ostatních ploch hřbitova  
o budeme se intenzivně věnovat zlepšení podmínek zimního stadionu  

a plaveckého bazénu 
o budeme se snažit o snížení poplatků za odpady v návaznosti na další 

rozvojové projekty v rámci Smart City 
o výsadba stromů na sídlištích 

 
Územní plánování 

 
Schválení nového územního plánu umožní další rozvoj města a může napomoci 
k zastavení odlivu obyvatel z Českého Krumlova. Nový územní plán zajistí 
nové dopravní možnosti ve městě, nové plochy například pro bydlení. 
 

o provedeme důkladnou revizi návrhu nového územního plánu a dokončíme 
schvalovací proces vedoucí k jeho schválení zastupitelstvem 
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o v územním plánu budou zohledněny jak požadavky na ochranu, tak i ty, 
které umožní rozvoj města 

o vymezíme plochy pro hromadnou a individuální výstavbu 
o začleníme strategické požadavky a ponecháme pouze opodstatněná 

současná omezení  
o jednoznačnou prioritou je rozvoj prostoru bývalých kasáren, projektování 

a výstavba 
o zachováme zahrádkářské kolonie a budeme hledat lokality pro jejich možné 

rozšíření, projednáme možnost vzniku komunitních zahrad 
o zaměříme se na řešení obchvatu Českého Krumlova i zachování otáčivého 

hlediště na území města 

 
Energetika, úsporná opatření 

 

Zajistíme dostatek energií pro fungování města, intenzivně budeme řešit 
zásadní úsporná opatření na budovách a zařízeních města a efektivní nákupy 
energií. 
 

o budeme intenzivně hledat možnosti v úsporách energií na majetku města 
(zateplení objektů, modernizace a změny v technologiích vytápění budov, 
osazování fotovoltaických panelů na budovy města, opatření v měřeních 
a regulacích budov) 

Investice 
 

Největší prioritou v oblasti investic je příprava a realizace nových možností 
bydlení. V nejbližším plánu je projektování nových bytů v bývalých kasárnách. 
Další investiční prostředky se budou nezbytně týkat čistírny odpadních vod 
tak, aby nadále mohla plnit svou funkci. Budeme hledat možnosti financování 
obnovy a rozšíření stávajících sportovišť, která jsou dlouhodobě 
podinvestovaná.  
 

o v roce 2023 zahájíme realizace projektování nových bytových jednotek  
v bývalých kasárnách a v následujícím roce zahájíme jejich stavbu,  
v dalších letech dojde k rozvoji dalších částí areálu (např. rodinné domy) 

o na začátku roku 2023 zpřístupníme ve velké míře areál bývalých kasáren, 
který bude možné projít či projet na kole od jihu na sever přes celý areál 

o zajistíme investice do havarijních částí areálu čistírny odpadních vod, 
které budou ve výši několika desítek milionů korun 

o zrealizujeme projekt úpravy veřejného prostoru v centrální části sídliště 
Za Nádražím 
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o důležitou součástí investic je výstavba dětských hřišť a projekt letní 
plovárny 

o rozšíříme počty parkovacích míst na městských sídlištích 
o opravíme most Edvarda Beneše a Lazebnický most 
o zvýšíme počet bytů v majetku města opravami stávajících objektů 
o rozšíření parkovacích míst na celém území města, projednáme návrh 

vzniku parkovacích domů 
o budeme prosazovat a odborně se zaměříme na projekt Smart City, který 

spojuje několik témat – dopravu, parkování, vstupy na kulturní akce a do 
městských zařízení (včetně sportovních) atp. - informační a komunikační 
technologie pomohou efektivnějšímu využívání infrastruktury a snížení 
spotřeby energií 

 
Doprava 

 
Český Krumlov se dlouhá léta potýká s nedostatečně řešeným problémem 
tranzitní dopravy. Důležitá je komunikace s příslušnými orgány a institucemi 
kraje a státu, navrácení k některým možným starším řešením, k jejich 
aktualizaci, doplnění a hledání možností realizace.  
 
 

o budeme s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR hledat optimální řešení přestaveb 
křižovatek na ulici Budějovická a Pod Kamenem pro zvýšení kapacity jejich 
průjezdnosti a podpoříme co nejrychlejší realizaci tohoto záměru 

o budeme hledat řešení pro budoucí výstavbu obchvatů pro tranzitní dopravu 
a dopravu v rámci města 

o zlepšíme dopravní obslužnost základních a mateřských škol 
o optimalizujeme fungování MHD – jízdní řády a zefektivnění přes kreditní 

systém bonifikace pro Krumlováky (Smart City) 
o zrealizujeme stavby cyklostezek, propojíme je s Vltavskou cyklostezkou 

 

Cestovní ruch a destinační management 

 
Turistický ruch je pro město nezbytným průmyslem. S přemírou turistické 
návštěvnosti to dlouhodobě nejde, s nedostatkem turistů rovněž ne. Klíčovými 
nástroji pro řešení situace jsou zejména digitalizace města (Smart City), 
efektivní komunikace i know-how podnikatelů ve Sdružení cestovního ruchu 
ČK či Destinačního managementu oblasti ČK. 

o provedeme kroky vedoucí k efektivnějšímu využívání parkovacích ploch, 
užívaných návštěvníky města 

o v rámci propagace města posílíme zacílení na turisty z okolních států 
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o v případě partnerství posílíme vztahy s městy, které mají pro město Český 
Krumlov vhodné synergie 
 

Sociální služby 

Nedílnou součástí veřejného prostoru je oblast sociálních služeb. Budeme 
citlivě pracovat s nastaveným systémem a díky kvalifikovaným profesionálům 
zajistíme další zlepšování sociálních služeb na území města. 

o zaměříme se na rozšiřování a zkvalitňování nabídky sociálních služeb  
pro občany se zdravotním postižením, seniory, na nízkopříjmové rodiny  
a jejich děti i osaměle žijící osoby 

o přispějeme k zajištění dostupné lékařské péče, a to zejména nabídkou 
benefitů ve formě dostupného bydlení či umožnění individuální výstavby 

o rozšíříme možnosti sociálního a dostupného bydlení 
 

Kultura 
 

Český Krumlov je městem kultury. Dlouhodobě využívá turistického 
potenciálu a světového věhlasu, zejména díky zápisu na seznamu UNESCO. 
Naším cílem je vrátit město více do rukou občanů a do bohatého programu, 
který je založen také na mnoha velmi významných událostech, vtáhneme 
místní občany a obyvatele. Krumlováci se musí vrátit do centra nikoliv  
za každou cenu a pod tlakem, ale právě pozitivní motivací, díky které se do 
centra budou těšit.  
 

o přiblížíme formát Slavností pětilisté růže občanům Českého Krumlova  
a blízkého okolí 

o připravíme novou strukturu městských kulturních institucí – Městského 
divadla, Klášterů, Městské knihovny, Fotoateliéru Seidel 

o podpoříme živou kulturu ve městě, pomůžeme propojit činnosti kulturních 
organizací, podpoříme bohatou a pestrou kulturní nabídky pro místní  
i turisty – Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, místní soubory 
jako je Perchta a další prostřednictvím systému individuálních dotací 

o zachováme Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a aktivně se budeme 
účastnit vznikají pracovní skupiny a projektu na definitivní vyřešení 
problematiky Otáčivého hlediště 

o vybudujeme v Městském parku otevřenou scénu se zázemím pro živou 
kulturu – DDM, ZUŠ, nedělní divadla, místní soubory 

o nadále budeme podporovat v Českém Krumlově pestrou nabídku kulturních 
aktivit, ale s důrazem na zapojení českokrumlovských občanů – 
Mezinárodní hudební festival, Festival komorní hudby, nově vznikající Open 
festival v Pivovarských zahradách atd. 
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Komunikace 
 

Navážeme na v základu dobře nastavenou komunikaci města, ale budeme více 
pracovat s analytickými nástroji a reagovat na průběžně aktualizovaná data. 
Proto, abychom lépe řešili podněty od občanů a neizolovali vedení města  
a úřad od veřejnosti. Cílem je více otevřít radnici a městský úřad občanům, 
zlepšit povědomí veřejnosti o jejich práci a reagovat na podněty tak, aby se 
veřejné služby města zlepšovaly. 
 

o posílení komunikace o nové typy mediálních kanálů s důrazem na úplnost 
a pestrost sdělení 

o transparentnost a otevřenost komunikace radnice a dalších součástí města 
o aktualizace komunikačních nástrojů města na základě podrobné analýzy 

aktuálního stavu 
o intenzivnější spolupráce s regionálními i celostátními médii, intenzivnější 

využití všech komunikačních platforem města, rozdělení do všech 
regionálních TV a důraz na maximální zásah publika 

o budeme otevřeněji a pravidelně komunikovat s občany města, důležitou 
součástí jsou pravidelná osobní setkání v jednotlivých městských částech 

o veřejné představení všech odborů Městského úřadu a městských 
společností 

o rozšíření a úprava Novin města a jejich digitální platforma, stejně tak nová 
vizualizace magazínu KUK a jeho digitální platforma 

o důraz na komunikaci na sociálních sítích a analýza této komunikace  
pro zjištění názorů a potřeb občanů 

o jednotná databáze pro sběr akcí a událostí – sport, kultura, společenské 
události, včetně pasportizace všech dostupných prostor v Českém 
Krumlově 

 
Sport 

 
Materiální zázemí, členské základny sportovních klubů a veřejná sportoviště. 
To je souhrn klíčových témat pro vedení města. V době zdražování bude velmi 
obtížné budovat nová sportovní zařízení, ale také bude složité zachovat 
stávající, ve kterých se projevuje dlouhodobé zanedbání. Zaměříme se  
na udržitelnost fungujících sportovišť, ekonomicky podložené opravy  
a investice. Myslíme také na podporu zejména sportující mládeže a budeme ji 
motivovat k návratu na sportoviště po složité zdravotní situaci. Chceme být 
přímým pořadatelem nebo spolupořadatelem pravidelných a významných 
sportovních akcí.  
 

o aktualizace systému podpory sportu ve městě, zvláštní důraz na děti  
a mládež (také prostřednictvím systému individuálních dotací) 
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o zaměříme se na efektivní fungování městských sportovišť  
o budeme hledat investiční prostředky pro nová sportoviště, budeme citlivě 

ekonomicky přistupovat k modernizaci stávajících sportovišť – zajištění 
jejich udržitelnosti 

o dopláštění zimního stadionu a příprava na stavební uzavření severní strany, 
včetně nutného doplnění technologie 

o pravidelné a nutné investice do bazénu – výměna oken, výměna vstupních 
dveří a zádveří, doplnění solárních panelů pro ohřev vody na střechu 
bazénu, investice do kotelny 

o zahájení příprav a rozhodnutí o variantě venkovního koupaliště  
na Chvalšinské silnici 

o práce na Vltavské cyklostezce, 1. etapa Vošahlíkův mlýn – Trojice, trasa 
přivedení cyklostezky do Českého Krumlova na Chvalšinskou silnici, 
rozhodnutí a realizace trasy z Českého Krumlova směr Zlatá Koruna 

o napojení dílčích lokálních cyklotras na páteřní cyklostezku – Hřbitovní, 
Domoradice 

o projednání návrhu lokálních koupališť na sídlištích 
o další dovybavení a investice do dětských hřišť – sídliště Plešivec, Horní 

Brána, Mír, Za Nádražím, Vyšný atd. 
o pořadatelství sportovních akcí – nové formáty a obnova zaniklých 
o projednáme využití bývalého areálu lomu Vyšný pro outdoorové aktivity 

 
 

Český Krumlov, leden 2023 
 

 
 
 
 
 


