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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 

RADY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV 
pro volební období 2014 až 2018 

 
Rada města Český Krumlov v návaznosti na uzavřenou koaliční dohodu mezi Českou 

stranou sociálně demokratickou, Křesťanskou demokratickou unií – Československou stranou 

lidovou, TOP 09, Občanskou demokratickou stranou, Sdružením nezávislých – Město pro všechny 

a sdružením Nezávislí a Zelení vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu 

veřejné správy města co nejlepších podmínek pro koncepční a vyvážený rozvoj města a pro vytváření 

podmínek k co nejkvalitnějšímu životu občanů a podnikatelů v našem městě. Programové 

prohlášení Rady města Český Krumlov je závazkem politické reprezentace města Český Krumlov na 

volební období 2014 až 2018 a zahrnuje priority, na jejichž naplňování bude rada města klást při své 

činnosti hlavní důraz. Ve snaze o maximálně profesionální správu města a jeho další zdravý rozvoj 

pokládáme za nezbytné aktualizovat základní strategické dokumenty, na základě kterých by se mělo 

město v následujících minimálně deseti letech dále rozvíjet.  Jsme si plně vědomi, že tvorba těchto 

strategických dokumentů je nemyslitelná bez participace širší laické i odborné veřejnosti. Hodláme 

proto pokračovat v úsilí o co největší informovanost směrem k občanům města a budeme usilovat 

o spolurozhodování o budoucnosti města postaveném na otevřené spolupráci s  občany i odbornou 

veřejností.  

 

 

HLAVNÍ PRIORITY PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ 

PRO VYBRANÉ OBLASTI ŢIVOTA MĚSTA 
 

 

I. Koncepční rozvoj města 

1. Základem zdravého a dlouhodobě udržitelného rozvoje každého města musí být 

promyšlená, propracovaná a realistická koncepce dalšího směřování  a rozvoje 

města. Proto považujeme za klíčové připravit, projednat a schválit tyto nové 
koncepční dokumenty či jejich aktualizace: 

STRATEGICKÝ PLÁN, ÚZEMNÍ PLÁN, KONCEPCI DOPRAVY, 

ENERGETICKOU KONCEPCI, KONCEPCI ROZVOJE BYDLENÍ 

a KONCEPCI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. 

Zadání zpracování uvedených dokumentů bude uskutečněno do konce roku 2015, 
vyjma koncepce nakládání s odpady, jejíž zadání bude možné uskutečnit až 
po schválené krajské koncepci. 

2. Na základě výstupů ze zadaných externích analýz či auditů městských obchodních 

společností redefinujeme poslání a další směřování činností městských 

obchodních společností.  

3. Do tvorby zásadních koncepčních a strategických dokumentů týkajících se dalšího 
rozvoje města (viz výše) jsme připraveni zapojit odbornou i laickou veřejnost. 

4. Po deseti letech opět zřídíme pozici městského architekta jakožto klíčového 

odborného pracovníka pro další zdravý rozvoj města a profesionální  péči o jeho 
veřejný prostor. Pozice architekta bude obsazena na základě veřejného výběrového 
řízení a za účasti odborníků pro danou oblast ve výběrové komisi. Před vyhlášením 
výběrového řízení bude jasně definována role architekta, jeho pravomoci začlenění 
do organizační struktury městského úřadu. 
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II. Hospodaření města 

1. Prvořadým cílem v oblasti hospodaření města bude vyrovnaný a stabilní rozpočet 
města a meziročně rostoucí přebytek běžného hospodaření. 

2. Budeme klást důraz na co nejhospodárnější nakládání s majetkem města včetně 
snižování energetické náročnosti budov a co nejefektivnější hospodaření městských 
společností s akcentem na jejich přínos pro město a jeho občany. 

3. Ponecháme si městský majetek, který je zdrojem příjmů či jiných přínosů pro město, 
a budeme usilovat o jeho další zhodnocování. 

4. Vypracujeme návrh na trvalé zvýšení příjmů (zdrojů městského rozpočtu), včetně 
příjmů z prodeje nepotřebného majetku, s cílem rychlejšího odstranění investičního 
dluhu váznoucího na majetku města. 

5. Prostřednictvím nových pravidel zajistíme společně s dceřinou společností Služby 
města Český Krumlov s. r. o. optimalizaci (zvýšení) výběru poplatků z odpadu 

od právnických osob a fyzických osob (podnikatelů) a takto získané prostředky 
použijeme buď ke snížení poplatků za odpady placených občany, nebo k jiným 
výdajům jednoznačně směřujícím ve prospěch občanů. 

 

 

 

III. Investiční politika 

1. Dokončíme připravené investiční akce jako je revitalizace autobusového nádraží (v co 
nejefektivnější podobě), revitalizace komplexu klášterů, rekonstrukce infrastruktury 
v Nových Dobrkovicích či rekultivace Hornobránského rybníku. V souladu 
s aktualizovaným Akčním plánem města Český Krumlov se zaměříme i na další, 
pro město potřebné, projekty a investice, zejména na obnovu zanedbané základní 

infrastruktury (vodovody, kanalizace, komunikace, mosty atp.), modernizaci majetku 
města (školská zařízení, hřbitov atp.), ale i na investice pro rozšíření možností 
volnočasových aktivit (příležitostí pro venkovní koupání u plaveckého bazénu včetně 
přípravy jeho rekonstrukce, rozšiřování cyklostezek, městské vycházkové okruhy 
s revitalizací Křížové hory atp.). 
Pozn.: seznam hlavních investičních akcí k  realizaci v prvé polovině volebního období 

uveden v příloze. 

2. V rámci tvorby nového územního plánu se zaměříme na aktualizaci výběru 

nejvhodnějších lokalit pro novou hromadnou a individuální bytovou výstavbu  
a to s cílem zamezit úbytku počtu obyvatel města v posledních letech, resp. dosáhnout 
jeho nárůstu. Nepodaří-li se v areálu bývalých kasáren ve Vyšném uskutečnit záměr 
založení univerzity (Projekt Krumlovia), budeme prosazovat využití této klíčové 

rozvojové lokality města v souladu s platným regulačním plánem, přednostně 
pro bydlení, sociální služby, vzdělávání, vědu a výzkum.  

3. Budeme podporovat projekty, které přispějí k revitalizaci města a zároveň vytvoří 
pracovní příleţitosti  pro jeho obyvatele. 

4. Budeme pokračovat v úsilí o zlepšení stavu veřejných prostranství a městské 

zeleně, a to především na sídlištích, včetně snahy o vybudování alternativní pěší 
komunikace ze sídliště Mír do centra města. 
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IV. Doprava 

1. Základem pro realizaci nutných opatření v oblasti dopravy ve městě se stane koncepce 

dopravy zpracovaná odbornou firmou v úzké spolupráci s městem. 

2. Ve spolupráci a s nezbytnou pomocí státu a kraje využijeme všech možností 
k vyřešení neutěšené dopravní situace ve městě (průjezdnost, bezpečnost přechodů). 
Prvořadě se zaměříme na hledání cest a zajištění zvýšení průjezdnosti motorových 
vozidel v úseku od kruhové křižovatky U Trojice ke křižovatce pod nemocnicí 
a na průjezdnost křižovatkou u Luny. 

3. Připravíme a realizujeme návrh opatření směřujících ke zlepšení moţností parkování 

osobních vozidel obyvatel na sídlištích. 

4. Zrevidujeme a optimalizujeme pravidla a podmínky dopravní obsluţnosti 

historického centra města s cílem neomezovat přirozený život města, ale omezit 
vjezd nežádoucích vozidel. 

5. Vzhledem k ukončení financování městské hromadné dopravy (MHD) ze strany 
Jihočeského kraje k 31. 12. 2015 bude vypracován a k 1. 1. 2016 spuštěn projekt 
vlastní efektivní MHD financované z rozpočtu města. 

 

 

V. Sociální politika 

1. V souladu s aktualizovaným komunitním plánem zaměříme pozornost na efektivní 

rozšiřování a zkvalitňování nabídky sociálních sluţeb ve městě s důrazem 
na podporu komunitních služeb umožňujících žít uživatelům co nejdéle ve svém 
prostředí. Zaměříme se i na rozšiřování služeb pro seniory, kteří se o sebe nemohou 
sami postarat. 

2. Zaměříme sociální politiku města na občany se zdravotním postiţením, seniory, 

na nízkopříjmové rodiny a jejich děti i osaměle ţijící osoby.  

3. S využitím vlastních a dotačních zdrojů budeme usilovat o zvýšení kapacity tzv. 

sociálního (dostupného) bydlení pro obyvatele města.  

4. Budeme podporovat zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací či tzv. 
veřejné služby, například ve prospěch zkvalitňování prostředí ve městě (úklid, údržba 
zeleně, komunikací, veřejných prostranství).  

5. Ve spolupráci s neziskovými charitativními organizacemi uplatníme účinné koncepční 
a systémové nástroje pomoci sociálně vyloučeným skupinám obyvatel .  

 

 

VI. Péče o ţivotní prostředí 

1. Využijeme veškerých legitimních nástrojů k minimalizaci současných negativních 
dopadů provozu zrekonstruovaného tepelného zdroje v Domoradicích (Energoblok) 

na životní prostředí města. 
2. Mimořádnou pozornost budeme věnovat vyřešení budoucnosti čištění odpadních vod 

– získáním stávající čistírny odpadních vod (ČOV) do vlastnictví města a její 
následnou modernizací nebo výstavbou nové ČOV - s nezbytným využitím dotačních 
prostředků státu. 

3. V návaznosti na připravovaný plán odpadového hospodářství kraje zpracujeme 

vlastní koncepci nakládání s odpady a v rámci finančních možností zmodernizujeme 
městský systém odpadového hospodářství včetně rozšíření možností separace 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu.  
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4. Připravíme a začneme naplňovat projekt rozšíření městské zeleně (výsadby nových 

stromů, keřů, travnatých ploch pro odpočinek a trávení volného času apod.)  na území 
celého města. 
 
 

VII. Cestovní ruch 

1. Vědomi si významu cestovního ruchu pro město aktualizujeme za účasti externích 
odborníků a místních subjektů působících v oblasti turismu, koncepci dalšího rozvoje 

cestovního ruchu. Učiníme tak na základě výstupů z analýzy ekonomických přínosů 

cestovního ruchu pro město a jeho obyvatele a zhodnocení současné podpory tohoto 
odvětví ze strany města. Na základě této analýzy zavedeme oboustranně přínosnou 
spolupráci se soukromými subjekty. Základním cílem a úkolem v této oblasti musí být 
trvalá snaha nás všech budovat dobrého jméno Českého Krumlova jako atraktivní 
a kvalitní kulturní a turistické destinace pod značkou UNESCO (dobré jméno a značka 
jsou motivací i zárukou pro investory, přitahují dobré nápady a vytváří nové pracovní 

příležitosti). 
 

 

VIII. Kultura 

1. Hlavní prioritou volebního období bude zdárné dokončení projektu Revitalizace 

komplexu klášterů, zajištění jeho udržitelnosti v souladu s dotačními podmínkami 

a jeho zařazení mezi stěžejní nabídky kulturního bohatství pro obyvatele i návštěvníky 
města. 

2. Budeme nadále podporovat činnost městského divadla, městského kina, městské 

knihovny a dalších stálých kulturních institucí bez ohledu na jejich vlastnictví 
či provozovatele. Zaměříme se na podporu konání nekomerčních kulturních akcí 
ve městě, abychom podpořili pestrost a šíři kulturní nabídky pro místní obyvatele. 

3. Budeme pokračovat v aktivním zapojení se do jednání o problematice otáčivého 

hlediště v Českém Krumlově. 
 

 

IX.  Sport a volný čas 

1. Budeme i nadále podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeţe  
zejména prostřednictvím grantového systému. 

2. V první řadě budeme iniciovat dokončení revitalizace rekreační zóny 

u Hornobranského rybníka a jejím zprovoznění, následně vytvoření dalších 
příležitostí pro venkovní koupání u plaveckého bazénu i na řece Vltavě. 

3. Budeme usilovat o rozšiřování sítě cyklo a in-line stezek a o vybudování městských 

vycházkových okruhů propojujících historické a přírodní zajímavosti ve městě 
a v jeho okolí (Křížová hora, Ptačí hrádek atp.), včetně podpory rozšíření 
tzv. městských plácků pro rekreační aktivity všech věkových kategorií.  
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X.  Správa města, komunikace s veřejností a jiné 

1. Profesionální a vlídná radnice s kvalitními, odborně i charakterově zdatnými 
zaměstnanci nesmí zůstat nenaplněnou proklamací. 

2. Budeme prosazovat co nejširší zpřístupňování informací občanům města, vytvoření 
mechanismu ke zpřístupnění a zpřehlednění práce zastupitelstva i rady města. 
Zpřehledníme hlasování zastupitelů, např. prostřednictvím audiovizuálních přenosů 
ze zasedání. Rada města taktéž učiní kroky ke zpřehlednění výstupů z neveřejného 
jednání rady města. 

3. Budeme pokračovat v úsilí o maximální transparentnost činnosti města a jím 

zřízených organizací, zejména pokud jde o zadávání zakázek, a to včetně jejich 

zveřejňování (od vypsání zakázky, přes hodnocení až po zveřejnění smluv). 
4. Zaměříme se na aktualizaci koncepce městské policie, včetně začleňování 

tzv. asistentů prevence kriminality do systému městské policie. 
5. Pokud to umožní zlepšený výběr daní a výnosů města, budeme zvyšovat příspěvky 

do grantových programů města na podporu sociálních služeb, kultury, sportu 

a volnočasových aktivit. V oblasti sportu budeme podporovat sportovní kluby 
vychovávající mládež a znovu umožníme čerpat dotační prostředky města 
na sportovně významné akce. 

6. Zřídíme poradní orgány otevřené odborné veřejnosti s cílem zajistit, aby výstupy 
komisí mohly být co nejodbornějším a nestranným podkladem pro rozhodování vedení 
města. 

7. Budeme upřednostňovat účinnější vyuţívání všech zákonných moţností k řešení 

problémů města před zaváděním dalších regulací novými vyhláškami. 
 
 
Programové prohlášení Rady města Český Krumlov bylo schváleno dne 20. 4. 2015 
usnesením č. 232/RM12/2015. 

 
Příloha: Seznam hlavních investičních akcí k realizaci v letech 2015 - 2016 
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Příloha 

Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018 

 

 

Seznam hlavních investičních akcí k realizaci v letech 2015 - 2016 
(investice 2017 - 2018 budou doplněny až po aktualizaci strategického a akčního plánu) 
 

Akce nad cca  2 mil. Kč         cca mil. Kč 

1. Projekt Revitalizace areálu klášterů 
  

260,0 

  * obnova budov, vybavení           

2. Rekonstrukce inženýrských sítí Nové Dobrkovice - VÝCHOD 
 

7,0 

  * kanalizace, vodovod, komunikace          

3. Rekonstrukce inženýrských sítí Nové Dobrkovice - ZÁPAD 
 

22,5 

  * kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení        

4. Rekonstrukce inženýrských sítí ul. 5. května 
  

4,5 

  * kanalizace, vodovod           

5. Rekonstrukce inženýrských sítí Nové Domovy 
  

14,1 

  * kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení        

6. Rekonstrukce inženýrských sítí Pod Vyhlídkou 
  

5,6 

  * kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení        

7. Základní škola Za Nádražím  
   

8,7 

  * zateplení budovy a výměna oken          

8. Základní škola Plešivec 
   

6,1 

  * zateplení budovy            

9. Bytový dům Vyšehrad č. p. 182 
   

3,5 

  * změna vytápění (vlastní plyn. kotelna)          

10. Bytový dům Lipová č. p. 161 
   

4,4 

  * zateplení budovy a výměna oken          

11. Revitalizace skládky TKO 
   

10,0 

12. Rozšíření skládky TKO         9,0 

13. Rekonstrukce jižních teras  
   

3,4 

  
* dokončení dotovaného projektu (cestní systém městský park - Růžová zahrada) 

  
 

14. Přechody pro chodce Chvalšinská ul. 
  

2,2 

15. Rekreační zóna Hornobranský rybník     2,5 

 
* dokončení projektu (WC, vrt, veř. osvětlení, kamery apod.)      

16. Rekonstrukce veř. WC - autobus. zastávka Špičák   1,8 

  * rekonstrukce WC v havarijním stavu, vybavení       

17. Rekonstrukce bytového domu Nad Nemocnicí č. p. 431 
 

5,0 

  * rekonstrukce objektu pro účely bydlení          

        


