
HLAVNÍ PRIORITY PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ 

PRO VYBRANÉ OBLASTI ŽIVOTA MĚSTA

Základním východiskem pro tvorbu programových priorit správy a rozvoje města v  tomto volebním období jsou 
v uplynulých čtyřech letech vypracované a schválené koncepční dokumenty – zejména pak Strategický plán roz-
voje města, který pojmenoval jasnou vizi dalšího rozvoje města a definoval tři základní problémové oblasti – DOPRA-
VA („Pohyb a doprava po městě, propojení centra a okolí – mobilita“), CESTOVNÍ RUCH („Obraz města a cestovní ruch, cen-
trum, soužití obyvatel města a turistů“) a OTEVŘENÁ RADNICE („Otevřené město - participace, komunikace, spolupráce  
a podpora okrajových čtvrtí“), dále pak Komplexní dopravní koncepce a Strategie cestovního ruchu. 

Naše práce tak bude navazovat na uvedené i další koncepce zpracovávané v minulých letech (např. územní studie veřejných pro-
stranství pro lokality Vyšný, kasárna a Nové Spolí, návrh optimalizace sítě městské autobusové dopravy, projekt městských vycház-
kových okruhů, studie pěší zóny, komunitní plán sociálních služeb atp.). V oblasti tvorby koncepčních dokumentů v tomto voleb-
ním období představíme veřejnosti základní strategii digitálně řízeného města (Digitální Krumlov) a dokončíme přípravu 
nového územního plánu s akcentem na rozvojové plochy bydlení, a to jak hromadného (včetně dostupných nájemních bytů), tak 
bydlení individuálního. 

Koncepční práce v uplynulém období probíhala za široké participace občanů města, širší laické i odborné veřejnosti.  
V úsilí o co největší informovanost a zapojování občanů města do spolurozhodování o budoucnosti města hodlá-
me pokračovat i v  tomto volebním období.  Jsme si plně vědomi, že tvorba koncepčních dokumentů, ale i rozhodování  
o zásadních projektech je nemyslitelná bez participace veřejnosti.

 

I. HOSPODAŘENÍ MĚSTA A INVESTIČNÍ POLITIKA

1. Prvořadým cílem v oblasti hospodaření města je pokračovat v nastoleném trendu vyrovnaného a stabilního rozpočtu 
města s postupným meziročním navyšováním přebytku běžného hospodaření jakožto hlavního zdroje nových měst-
ských investic.

2. Opětovně prověříme a společně posoudíme všechny již dříve definované možnosti navýšení rozpočtových zdrojů, prvořa-
dě se zaměříme na zvýšení příjmů města z cestovního ruchu (blíže viz kapitola Cestovní ruch).   

3. Nadále budeme klást důraz na hospodárné nakládání s majetkem města včetně snižování energetické náročnosti budov 
a využívání obnovitelných zdrojů energie a na co nejefektivnější hospodaření městských společností s akcentem na jejich 
přínos pro město a jeho občany. 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
RADY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

pro volební období 2018 až 2022

Rada města Český Krumlov v návaznosti na koaliční dohodu, která byla uzavřena mezi KDU-ČSL, SPOLEČNĚ 
PRO KRUMLOV – Nezávislí a TOP 09, Sdružením nezávislých – Město pro všechny, sdružením Nezávislí a Zelení, 
ČSSD a Reálným Krumlovem, vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné 
správy města co nejlepších podmínek pro koncepční a vyvážený rozvoj města a pro co nejkvalitnější život 
občanů a podnikatelů v našem městě.

Programové prohlášení Rady města Český Krumlov je závazkem politické reprezentace města Český 
Krumlov na volební období 2018 až 2022 a zahrnuje priority, na jejichž naplňování bude rada města klást 
při své činnosti hlavní důraz. 
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4. Nebudeme rozprodávat městský majetek, který je zdrojem příjmů či jiných přínosů pro město, a budeme usilovat o jeho 
další zhodnocování. 

5. V rámci tvorby nového územního plánu se prioritně zaměříme na určení vhodných lokalit pro novou hromadnou a in-
dividuální bytovou výstavbu s cílem vytvoření nových příležitostí pro bydlení a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel 
města. Využijeme k tomu již zpracované či rozpracované územní studie (Vyšný, Nové Spolí).

6. Naší okamžitou rozvojovou a investiční prioritou bude developerská příprava území pro novou výstavbu v souladu s do-
sud platnou územně plánovací dokumentací, zejména pak v areálu bývalých kasáren ve Vyšném, kde by kromě bydlení 
měla postupně vzniknout adekvátní občanská vybavenost, zařízení pro sociální služby, vzdělávání, vědu a výzkum.

7. Základní přehled nejvýznamnějších městských investic, na které se ve volebním období přednostně zaměříme: 
→ Dokončení rekonstrukce autobusového terminálu a následně i obslužné budovy autobusového nádraží. 
→ Pořízení vlastní čistírny odpadních vod (ČOV) – odkoupením současné ČOV s obchvatným kanálem, příp. přípravou vý-

stavby nové čistírny.
→ Vybudování terminálu zájezdových autobusů za účelem nezbytné regulace stále rostoucího počtu krátkodobých turistů 

a zvýšení příjmů města z turismu.
→ Dokončení rekonstrukce a modernizace zimního stadionu. 
→ Komplexní rekonstrukce areálu hřbitova.
→ Rekonstrukce mostu dr. Edvarda Beneše a Lazebnického mostu. 
→ Rekonstrukce objektu bývalé prelatury s jednoúčelovým využitím pro městskou knihovnu. 
→ Rekonstrukce objektu bývalé prádelny v Hradební ulici jakožto zázemí pro kulturně společenské multižánrové aktivity 

místních umělců a tvůrců.
→ Rekonstrukce objektu Špičák 114 za účelem vytvoření centra sociálních a komunitních služeb.
→ Revitalizace a zvelebování vybraných veřejných prostranství města, postupná tvorba tzv. lokálních městských center.
→ Modernizace a rozšiřování sítě dětských hřišť, sportovních arén pro děti i dospělé a dalších míst pro volnočasové aktivity.
→ Realizace z dotace spolufinancované cyklostezky Chvalšinská – Špičák – Českobratrská
→ Vybudování alternativní pěší a cyklo komunikace podél Vltavy pod stávající silnicí I/39 (propojení sídliště Mír s centrem).
→ Zahájení přípravy výstavby nových nájemních městských bytů.
→ Příprava vybudování městského domova pro seniory. 
→ Předprojektová a projektová příprava revitalizace sportovního areálu na Chvalšinské ulici jakožto sportovně relaxační 

zóny s akcentem na modernizaci plaveckého bazénu s dostavbou venkovního koupání. Zahájení přípravy výstavby víceú-
čelové všesportovní haly, která by splňovala požadované rozměry sportovišť, zejména pro kolektivní sporty, a umožňovala 
by využití i pro kulturně společenské akce.

→ Pokračování v  postupné rekonstrukci městských inženýrských sítí a základní městské infrastruktury – vodovodů  
a kanalizací, komunikací, mostů, veřejného osvětlení atp. 

→ Spolupráce s okolními obcemi a Jihočeským krajem na přípravě vybudování „Povltavské cyklostezky“ (Lipno – Český 
Krumlov – Zlatá Koruna).

→ Navyšování finanční alokace tzv. participativního rozpočtu, tj. rozpočtových prostředků určených na projekty a aktivity, 
o nichž spolurozhodují samotní obyvatelé ve svých městských částech. 
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II. BYDLENÍ

1. Jsme si plně vědomi akutní potřeby tvorby nových možností bydlení ve městě. Jak je uvedeno výše, při tvorbě nového 
územního plánu budeme klást zásadní důraz na rozšíření rozvojových ploch pro bydlení, a to jak hromadného (bytové 
domy), tak bydlení individuálního (rodinné domy). 

2. Zaměříme se prvořadě na využití areálu bývalých kasáren ve Vyšném, kde by měla postupně vzniknout zcela nová a pl-
nohodnotná městská čtvrť pro více než 1000 obyvatel. Místo s náležitou občanskou vybaveností respektující současné po-
žadavky na ohleduplnost nové zástavby k přírodnímu a životnímu prostředí této výjimečné lokality. Dalšími připravovanými 
lokalitami pro novou, převážně individuální bytovou výstavbu bude severní lokalita Vyšného (nad kasárnami) a v Novém 
Spolí, tzv. „Třešňovka“.

3. Zvýšení nabídky bydlení ve městě chceme dosáhnout jednak vytvořením příležitostí pro výstavbu rodinných a bytových 
domů v režii soukromých vlastníků a developerů, jednak vlastní výstavbou. Vlastní městskou výstavbu zaměříme zejména 
na cenově dostupné nájemní bydlení jak pro mladé rodiny s dětmi, tak pro seniory. 

4. Za pomoci platných legislativních nástrojů budeme usilovat o eliminaci využívání bytů v bytových domech pro krátkodo-
bé ubytování návštěvníků města (Airbnb).



III. DOPRAVA

1. Kromě prvořadého důrazu na bezpečnost se zaměříme ve spolupráci a s nezbytnou pomocí státu a kraje na opatření smě-
řující ke zlepšení průjezdnosti městem, především pak na přebudování kapacitně nevyhovujících kruhových křižova-
tek U Trojice a v Domoradicích na světelně řízené. 

2. Budeme realizovat návrhy opatření směřujících ke zlepšení podmínek parkování osobních vozidel obyvatel na sídliš-
tích a dalších obytných částech města. 

3. Zefektivníme a optimalizujeme síť městské autobusové dopravy (MAD) zlepšením její dostupnosti a dopravního kom-
fortu. Hlavním cílem optimalizace MAD je zvýšení počtu přepravovaných osob a ulehčení dopravní situaci ve městě. V měst-
ské autobusové dopravě zavedeme jízdné zdarma pro seniory od 65 let věku. Na základě vyhodnocení učiněných kroků 
přijmeme další opatření ke zlepšení dopravní obslužnosti pro seniory a lidi se zdravotním postižením, např. zavedením tzv. 
Senior taxi. 

4. Budeme klást důraz i na rozšíření městské cyklistické a pěší dopravní sítě. Prvním krokem bude vybudování cyklostez-
ky od Chvalšinské silnice ke Špičáku, resp. do Českobratrské ulice, v druhém kroku budeme ve spolupráci s ŘSD připra-
vovat vybudování nové pěší a cyklo komunikace podél silnice I/39 propojující centrum s křižovatkou U Trojice. 

5. Na podkladu Studie pěší zóny zrealizujeme projekt digitálně řízených mobilních zábran zamezujících vjezd motorových 
vozidel do pěší zóny bez oprávnění. Cílem těchto opatření bude podstatné snížení dopravy v historickém centru města.
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IV. CESTOVNÍ RUCH

1. Vědomi si významu, příležitostí, ale i rizik, které přináší cestovní ruch pro město, zaměříme se na naplňování opatření v mi-
nulém období přijaté Strategie cestovního ruchu, jejichž naplněním by se měl cestovní ruch ve městě postupně ubírat 
dlouhodobě udržitelným směrem.

2. Mezi klíčové úkoly a cíle patří na jedné straně eliminace nežádoucích faktorů vývoje cestovního ruchu pomocí regula-
tivních nástrojů, na straně druhé rozšíření nabídky pro návštěvníky o okolní zajímavá místa, zvláště pak oblast Lipenska, 
s cílem zvýšit počet a pobyt vícedenních návštěvníků na úkor těch krátkodobých.

3. Zrealizujeme připravovaný záměr změny způsobu řízení destinace prostřednictvím nově vzniklé destinační společnos-
ti, jejímiž členy se stanou okolní obce a subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. 

4. Dokončíme kroky směřující k podstatnému zvýšení příjmů města z cestovního ruchu. Základem budou příjmy z parko-
vacího systému, zejména pak z oblasti zájezdových autobusů a poplatky od ubytovatelů. Vyšší příjmy z cestovního ruchu 
využijeme pro nové městské investice s důrazem na splácení investičního dluhu na infrastruktuře okrajových částí města, 
posílení aktivit pro obyvatele města v historickém centru a konkrétní projekty pro občany města.

V. ŠKOLSTVÍ

1. Zachováme současnou síť mateřských a základních škol a budeme pokračovat v jejich zvelebování a modernizaci 
včetně venkovních zázemí určených pro sportovně relaxační vyžití dětí.

2. Budeme se snažit reflektovat zájem rodičů o tzv. alternativní školní výuku na základě uskutečněného průzkumu.
3. Zahájíme předprojektovou přípravu výstavby nové mateřské školy v areálu bývalých kasáren ve Vyšném.
4. Nadále budeme ve městě podporovat aktivity celoživotního vzdělávání, např. typu „Akademie 3. věku“.

VI. SOCIÁLNÍ OBLAST

1. V souladu s aktualizovaným komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb, který bude dokončen v roce 2019, za-
měříme pozornost na efektivní rozšiřování a zkvalitňování nabídky sociálních služeb ve městě s důrazem na podporu 
komunitních služeb umožňujících žít uživatelům co nejdéle ve svém prostředí. Zaměříme se i na další rozšiřování služeb pro 
seniory, kteří se o sebe nemohou sami postarat.

2. Na základě definovaných potřeb vytvoříme i investiční plán, který umožní postupně efektivně využít objekty v majetku 
města pro rozvoj zázemí potřebných sociálních služeb poskytovaných seniorům, dětem, lidem se zdravotním posti-
žením či nízkopříjmovým rodinám s dětmi.

3. Učiníme veškeré kroky k vybudování městského domova pro seniory.  
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VII. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS 

1. Budeme nadále podporovat činnost městského divadla, městského kina, městské knihovny a dalších stálých kultur-
ních institucí bez ohledu na jejich vlastnictví či provozovatele. Zaměříme se na podporu konání nekomerčních kulturních 
akcí ve městě, abychom podpořili pestrost a šíři kulturní nabídku pro místní obyvatele. 

2. Zaměříme se na zefektivnění provozu Klášterů Český Krumlov, zejména na jejich provoz po skončení tzv. doby projekto-
vé udržitelnosti, s důrazem na zachování či rozšíření nabídky pro občany i návštěvníky města.

3. Po mnoha letech bezvýsledných jednání hlavních aktérů kompetentních k řešení problému otáčivého hlediště předloží-
me vlastní návrh řešení, který bude v zájmu města. Východiskem pro tvorbu tohoto návrhu bude otevření diskuze na toto 
téma na půdě městského zastupitelstva. 

4. Dokončíme přípravu projektu celkové rekonstrukce interiérové části městské knihovny v Prelatuře, která by se měla 
vedle Klášterů stát hlavním kulturně společenským centrem v historickém centru města zaměřeným zejména na obyvatele 
města.

5. Ve spolupráci se zástupci subjektů působících v oblasti kultury vybudujeme informační systém kultury.  
6. V oblasti kultury budeme nadále podporovat aktivity místních lidí a spolků, stejně tak budeme i prostřednictvím dotač-

ního systému města pokračovat v dotační podpoře sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
7. Zaměříme se na revitalizaci areálu v ulici Chvalšinská, z něhož chceme postupně vybudovat moderní sportovní a od-

dechové centrum především pro občany města včetně zásadní modernizace plaveckého bazénu rozšířeného o nabídku 
venkovního koupání. Vedle toho zrealizujeme připravené malé projekty venkovního koupání na několika místech na Vltavě 
a Polečnici.

8. Zahájíme přípravu výstavby víceúčelové všesportovní haly, která by splňovala požadované rozměry sportovišť, zejména 
pro kolektivní sporty, a dala by se využívat i jako zázemí pro kulturně společenské akce ve městě. 

9. Budeme pokračovat v úsilí 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.). Ve spolupráci s okol-
ními obcemi a Jihočeským krajem hodláme zahájit budování „Povltavské cyklostezky“ (Lipno – Český Krumlov – Zlatá 
Koruna).

10. Zaměříme se i na renovace a vznik venkovních sportovně volnočasových arén pro děti a dospělé. Ve vytipovaných 
lokalitách ve městě doplníme mobiliář i o prvky vhodné pro cvičení seniorů.
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4. S využitím vlastních a dotačních zdrojů budeme usilovat o zvýšení kapacity tzv. sociálního (dostupného) bydlení pro 
obyvatele města. Zároveň učiníme další kroky k řešení situace lidí bez domova.  

5. Budeme nadále podporovat zapojování dlouhodobě nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací či tzv. veřejné 
služby, například ve prospěch zkvalitňování prostředí ve městě (úklid, údržba zeleně, komunikací). 

6. Ve spolupráci s neziskovými charitativními organizacemi uplatníme účinné koncepční a systémové nástroje pomoci soci-
álně vyloučeným skupinám obyvatel. 

7. Na podporu rodin s malými dětmi zrušíme poplatek za komunální odpad dětem do tří let věku. V městské autobusové 
dopravě pak zavedeme jízdné zdarma pro seniory od 65 let věku.

8. Podpoříme iniciativu vzniku mobilní hospicové péče. 

VIII. KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, URBANISMUS 

1. Zásadní důraz budeme klást na ochranu kulturního a přírodního dědictví města, které je jeho mimořádným bohatstvím, 
na ochranu a tvorbu životního prostředí a na prosazování kvalitního urbanismu a architektury při realizaci nové výstavby 
a další stavební činnosti na území města. Nezastavitelnost zelených horizontů je pro nás nepřekročitelnou zásadou.

2. Vyřešíme jeden z největších problémů města, kterým je budoucnost čištění městských odpadních vod za ekonomicky přija-
telných podmínek, a to buď odkoupením stávající čističky odpadních vod (ČOV) a obchvatného kanálu, anebo vybudováním 
nové čistírny. 

3. Budeme věnovat zvýšené úsilí i zásadní otázce nakládání s odpadem s důrazem na třídění a předcházení jeho vzniku, kdy 
nová legislativa omezuje skládkování odpadu a kapacita městské skládky se již blíží limitu. Spustíme také připravený systém 
sběru a svozu bioodpadu. 

4. Připravíme a začneme realizovat projekty a opatření pro zadržování vody v krajině s využitím státních dotačních programů.
5. Budeme pokračovat v projektu rozšiřování městské zeleně a zlepšení stavu veřejných prostranství, a to především na síd-

lištích.



IX. SPRÁVA MĚSTA, KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A JINÉ

1. Navážeme na kroky z minulých let, které přispívají k modernizaci a vlídnosti úřadu a radnice směrem k občanům (elek-
tronizace, rozšiřování úředních hodin, informovanost apod.). Stejně tak nadále budeme věnovat úsilí o co největší transpa-
rentnost rozhodování, zveřejňování podkladových materiálů zastupitelstva v dostatečném předstihu.  

2. Budeme usilovat o rozvoj Českého Krumlova jako moderního města řízeného za pomoci chytrých technologií (napl-
ňování strategie Digitální Krumlov). 

3. Budeme pokračovat v  transparentnosti zadávání zakázek města i jím zřizovaných společností, zveřejňování všech 
aspektů spojených se zakázkami.

4. Budeme zvyšovat příspěvky do  grantových programů města na podporu sociálních služeb, kulturních aktivit, spor-
tovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže s důrazem na aktivity místních organizací či spolků a dále prostředky do 
participativního rozpočtu.

5. Kromě odborných pracovních skupin zřídíme poradní orgány otevřené odborné veřejnosti s cílem zajistit, aby výstupy 
komisí mohly být co nejodbornějším a nestranným podkladem pro rozhodování vedení města. 

6. Vytvoříme koncepci městské policie s důrazem na posílení její činnosti jak v historickém centru, tak v okrajových částech 
města, včetně zavedení systému asistentů prevence kriminality. Důraz budeme klást i na podporu MP v kontrole systému 
vjezdu a parkování zájezdových autobusů do města.

7. Budeme nadále upřednostňovat účinnější využívání všech zákonných možností k řešení problémů města před zavádě-
ním dalších regulací novými vyhláškami.

V Českém Krumlově, březen 2019
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