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I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
DAR 150 000 KČ OD OBERBANK použije
město Č. Krumlov na dovybavení půjčovny
kompenzačních pomůcek pro postižené děti
v DPS Vyšehrad (dětský mechanický vozík,
vanové zdvihadlo, hygienické sedátko atd.).

KANCELÁŘ SENÁTORA Ing. Tomáše Jirsy
se nachází stejně jako kancelář Oblastního
sdružení ODS Č. Krumlov v 1. patře Prelatury
v Horní ulici. Občané, kteří se chtějí obrátit
na senátora s problémy, mohou volat na tel.
387 711 569, kde jim s ním pracovnice kan-
celáře dohodne schůzku.

VYHLÁŠKU O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH,
která měla změnit výši úhrady trvale bydlících
v pěší zóně za parkovací místo, zastupitelé
na březnovém jednání neschválili. Novým ná-
vrhem, zahrnujícím jejich připomínky k výši
poplatků, se budou zabývat na příštím zase-
dání zastupitelstva 28. dubna.

PROSTORY PRO AKCE. Rozšíření nabídky
pronájmu prostor pro pořádání krátkodobých
akcí představuje jednací sál ve 3. patře MÚ v
Kaplické ulici, který město využívá například
k zasedání zastupitelů a pracovním jednáním
úřadu. Pořadatelé krátkodobých nekomerč-
ních akcí si mohou pronajmout tento prostor
po uzavření smlouvy v době, kdy není obsa-
zen úřadem, za 250 Kč za hodinu.

S L O V O  M Í S T O S T A R O S T Y
M I L O Š E  M I C H Á L K A

Vážení spoluobčané,
možná náhodou, možná
záměrně přišla ve stejný
den zpráva týkající se stejné
záležitosti. Ta první říká,
že ministerstvo financí po-
tvrdilo městu Český Krum-
lov dotaci přiznanou na
opravu povodněmi poško-
zené sportovní haly, a je

tedy ukončena diskuze o tom, zda má, nebo
nemá být vrácena. Ta druhá říká, že státní
zastupitelství předalo soudu spis s obžalobou
starostů a vedoucího odboru investic za to, že
o tuto dotaci požádali, nebo� podle orgánů
činných v trestním řízení nebylo město opráv-
něno o tuto dotaci žádat.
    Je to zpráva dobrá i špatná. Pro občany
města samozřejmě dobrá. Mají k dispozici v
podstatě novou sportovní halu, jejíž oprava
stála 28 miliónů korun, z nichž 17,2 miliónu
pokryla státní dotace. Hodnota haly po po-
vodních se pohybovala okolo 5 miliónů Kč,
dnes ji pojiš�ovna oceňuje na 47 miliónů.
    Špatná zpráva pro ty, kteří jako statutární
orgán nebo pracovník s odpovídajícími kom-
petencemi museli podepsat doklady, na zá-
kladě kterých byla věc administrativně vyříze-
na. Nyní musí snášet tlak represivních orgánů
státu za to, že v krizové situaci jednali v zájmu
občanů města tak, jak jim ukládá ústava i
zákon o obcích. Jako funkcionáři by nepo-
chybně tento tlak snadno unesli, protože se
žádného kriminálního jednání nedopustili -
spis je soudu postoupen s tím, že nedošlo k
žádnému osobnímu obohacení. Jenže jsou také
občany tohoto města a není asi lehké být zrov-
na tímto způsobem středem pozornosti.
    V budoucnu se tak může stát, že ne každý,
kdo by mohl kandidovat do zastupitelstev v
obcích, to bude chtít udělat proto, aby ho něco
podobného také nepotkalo. Přidáme−li k tomu
ne příliš povedený zákon o střetu zájmů, může
být tato úvaha velmi oprávněná.

Dvaatřicet nových českokrumlovských občánků bylo 8. dubna slavnostně uvedeno do veřejného života
města starostou JUDr. Františkem Mikešem a místostarostou Milošem Michálkem. Zatímco kytička pro
maminku za pár dnů uvadla, dětem tento okamžik i po letech připomene pamětní list, Pamětní knížka
našeho dě�átka, kterou rodiče mohou naplnit veselými příhodami doprovázející růst potomka, a plyšová
hračka. O obnovené vítání občánků je mezi veřejností velký zájem, takže příště se Prokyšův sál zaplní
miminky, rodiči a příbuzenstvem v pátek 13. května. Foto Jana Zuziaková

Po náročné přípravě se blíží
rekonstrukce dobrkovických
inženýrských sítí a komunikací
Vedení českokrumlovské radnice plní sliby, které
dalo občanům Nových Dobrkovic. Ti si řadu let
stěžovali na špatnou úroveň infrastruktury této
části města.

    Situaci může zlepšit jen kompletní, avšak
finančně náročná rekonstrukce a dostavba in-
ženýrských sítí, vyčíslená na 23,2 mil. Kč. Po
četných a náročných jednáních se zdá, že úsilí
představitelů města bude úspěšné a minister-
stvo financí vyhoví podané žádosti o dotaci
na 17,5 mil. Kč.
    V únoru radní odsouhlasili výsledek výbě-
rového řízení, podle něhož se dodavatelem
projektových prací stala krumlovská firma
Mars, s.r.o., zastoupená ing. Karlem Kotyzou.
Projektová dokumentace této složité investiční
akce přijde na 1,134 mil. Kč. Bude řešit nevy-
hovující či zcela chybějící splaškovou kanali-
zaci a její napojení na centrální čistírnu od-

padních vod, problémy spojené s deš�ovou
kanalizací, zastaralým vodovodním rozvodem
z roku 1959, jehož hlavní řad bude vyměněn.
Cílem je také dořešení nedostatečného veřej-
ného osvětlení, to znamená rekonstrukce stá-
vajících kabelových rozvodů s doplněním o
další svítidla, a chybějícího plynového rozvo-
du. Práce završí oprava komunikace, ve spodní
části poškozená povodní, v dalších místech s
chybějícím asfaltovým povrchem. Projektant
bude nyní postupně kontaktovat všechny
vlastníky nemovitostí v této lokalitě, nebo� je
nutné ověřit existenci jednotlivých inženýr-
ských sítí, případně odkanalizování některých
rodinných domů. Projekt bude dokončen v
září, do listopadu by měla být vyřízena všech-
na povolení − stavebního úřadu, speciálního
dopravního orgánu a vodoprávního orgánu.
    Z koordinační schůzky koncem března se
všemi dotčenými orgány státní správy a se
správci sítí vyplynulo, že Jihočeská plynáren-
ská má zájem o položení plynovodního řadu,

zatímco Telecom se vzhledem k vyhovujícímu
stavu svých sítí k investici nepřipojí. Společ-
nost e−on, která se setkání nezúčastnila, bude
městem vyzvána k vyjádření, zda hodlá posílit
kabel rozvody elektrického vedení.
    Příprava a realizace rekonstrukce dobrko-
vických sítí vhodně zapadá do časového har-
monogramu plánovaných investičních akcí v
této lokalitě, zahrnujících např. projekt cy-
klostezek či protipovodňových opatření. V po-
lovině letošního roku bude zahájena oprava
části cyklostezky vedoucí směrem na starou
Chvalšinskou silnici, a to komunikace Fialko-
vá, na niž město získalo dotaci 550 000 Kč,
tedy 50 % pokrytí nákladů. Nato od letošního
prosince do listopadu 2006 navazuje rekon-
strukce dobrkovických sítí a v roce 2006 by
mohla být zahájena realizace projektu proti-
povodňových opatření na Polečnici, jehož in-
vestorem je Povodí Vltavy. Projekt je pak za-
řazen, jako jeden ze dvou projektů, pro čerpání
prostředků z Ministerstva zemědělství ČR.

Jednání zastupitelů
    Veřejné zasedání zastupitelstva
města Č. Krumlov se uskuteční ve
čtvrtek 28. dubna od 16 h v zasedací
místnosti MÚ v Kaplické ulici.
    V programu se kromě jiných objeví
tyto body:
➽  Změna vyhlášky o místních po-
platcích - parkovací místa v centru
➽  Návrh územního plánu města
➽  Rekonstrukce autobus. nádraží s
výstavbou podzem. parkingu
➽  Investice města do kláštera a umís-
tění zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem v tomto objektu
➽  Prodej pozemků pro výstavbu hro-
madných garáží na Míru

Připomínky k návrhu územního plánu města
Č. Krumlov lze uplatnit do 1. června
    Návrh územního plánu města Český Krum-
lov dokončil a předal ing. arch. Pavel Koubek
oddělení územního plánování MÚ. O tom, co
ještě tento pro město důležitý dokument čeká,
jsme hovořili se Stanislavou Kůzlovu.

V jaké fázi je tvorba územního plánu?

    Nyní začíná projednání návrhu územního
plánu (ÚP), to znamená jeho vystavení k ve-
řejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů a shro-
máždění připomínek ze strany veřejnosti. Od
pondělí 18. dubna do 17. května se s návrhem
ÚP města mohou občané seznámit na odboru
územního rozvoje, investic a památkové péče
ve 2. patře městského úřadu v Kaplické ulici.
Veřejnost jsme o tom informovali veřejnou
vyhláškou na úřední desce.

Co mají občané dělat v případě nespoko-
jenosti s návrhem územního plánu?

    Ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vy-
stavení návrhu, t.j. do 1. června, bude moci
každý písemně uplatnit k návrhu ÚP své při-

pomínky, vlastníci dotčených pozemků a sta-
veb případné námitky nebo nesouhlas s vyří-
zením svých námitek, které podali ke konceptu
řešení, a to na naše oddělení.

A dotčené orgány?

    Veřejné vyhlášce o vystavení návrhu před-
cházelo ze zákona písemné vyrozumění do-
tčeným orgánům státní správy nejméně 15
dnů před vystavením návrhu. Tyto orgány mo-
hou uplatnit své stanovisko ve stejném termí-
nu - tedy do 1. června.

A další postup?

    Zejména budeme muset dosáhnout dohody
s dotčenými orgány, tzn. že pokud některý
nebude s určitým řešením obsaženým v ná-
vrhu ÚP souhlasit, musíme vést jednání, je-
jichž výsledkem bude stoprocentní souhlas
tohoto orgánu s návrhem ÚP. Dále musí být
provedeno vyhodnocení námitek a připomínek
občanů.

Jak dlouho bude toto vyhodnocování

trvat?

    To dnes nelze říci, protože to záleží na ob-
sahu stanovisek dotčených orgánů, na množ-
ství a obsahu námitek a připomínek veřejnosti.
Potom bude vypracováno posouzení souladu
návrhu ÚP s územním plánem velkého územ-
ního celku Českokrumlovsko I. Následně bude
vše, tj. návrh ÚPO a veškeré písemnosti a do-
klady, předloženo nadřízenému orgánu územ-
ního plánování, tedy Krajskému úřadu Jiho-
českého kraje, k posouzení z hlediska souladu
obsahu návrhu a postupu při jeho projednání
se stavebním zákonem. To by mělo být vyho-
toveno do 30 dnů od předložení dokumentů
k posouzení. Poté předáme zastupitelstvu měs-
ta zprávu o projednání s vyhodnocením všech
stanovisek a připomínek s návrhem na roz-
hodnutí o námitkách a o nesouhlasech s vyří-
zením námitek s podrobným odůvodněním
navrhovaného rozhodnutí. A po seznámení
se s výsledky projednání mohou zastupitelé
přistoupit ke schvalování územního plánu.

O S L A V I L I  D E V A D E S Á T K U
MNOHO ZDRAVÍ A ELÁNU přejeme Voj-
těchu Kropáčkovi z Linecké ulice 64 na-
rozenému 8. dubna a Františku Hable-
mu z Vyšehradské 260, který měl naro-
zeniny 27. března.

Starostové se vyjádřili
k železničnímu koridoru
    Po veřejném představení vyhledávací studie
trasy železniční tratě Č. Budějovice − Linz,
jež bude součástí železničního propojení Balt
− Jadran, s ní byli seznámeni na pravidelném
sněmu starostové Českokrumlovska. Minulý
týden se na MÚ v Č. Krumlově uskutečnila
schůzka starostů obcí, jichž se týká navržená
trasa C4, tedy Chlumce, Dolního Třebonína,
Zlaté Koruny, Srnína, Přísečné, Přídolí a Č.
Krumlova s cílem určení nejlepší varianty tra-
sy železnice.
    Z jednání vyplynulo, že starostové kvůli
ochraně přírody dotčených obcí a životního
prostředí místních obyvatel preferují oproti
krumlovské trase kaplickou variantu. Konsta-
tovali, že z hlediska rozvoje území těchto obcí
je trasa železnice v krumlovské variantě ne-
potřebná. Záležitostí se budou příští čtvrtek
zabývat českokrumlovští zastupitelé.


