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Co vedení města za dva . . .
(dokončení ze strany 1)
Již dlouho čekající rekonstrukce Tovární ulice,
kde je nutné počítat s investičním nákladem
kolem 60 mil. Kč, a zpracování projektů na
zlepšení infrastrukturních sítí a komunikací v
místní části Dobrkovice mohou nasvědčovat
tomu, že i tady to radnice se zlepšením zatím
neutěšeného stavu myslí velmi vážně.
    Ve městě, které má ve svém majetku 72
kilometrů silnic, 44 kilometrů chodníků a 22
mostních objektů nemůže být nikdy ukončena
činnost při jejich údržbě a opravách. Zejména
provizorní most u pivovaru Eggenberg, Na Ta-
vírně nebo lávka do Jelení zahrady vyžadují
neodkladnou opravu. Určitě nechceme už déle
odkládat opravu ulice Zahradní nebo Za Plev-
nem. Abychom se však i v této oblasti vyva-
rovali nahodilostí, byl zadán ke zpracování
pasport městských komunikací, který bude
vodítkem pro zařazování jednotlivých komu-
nikací nebo jejich částí do plánu oprav.

Čím ještě chcete zkvalitnit život ve městě?
    Chceme rovněž připravit podmínky pro vý-
stavbu bytů, a to jak v rodinných domech,
tak i domech bytových. Tady chce město vy-
tvářet prostor vyhledáváním vhodných sta-
vebních pozemků, případně jejich přípravou
pro stavbu samotnou.

    Vedení města si je také vědomé problémů s
parkováním, se kterými se potýkají zejména
obyvatelé sídliš�. I tady jsme zadali zpracovat
materiál, který by ukázal možnosti rozšiřování
parkovacích ploch na území města. Jednodu-
chá určitě nebude diskuze na téma, jak dál s
dopravou a parkováním v historické části měs-
ta. Každý ví, že současný stav je nevyhovující.
Obecný souhlas s tím, že by se něco mělo
změnit, panuje do doby, kdy se opatření do-
tkne někoho konkrétního. Rozhodnutí bude
muset nakonec udělat zastupitelstvo. Před tím
však musí proběhnout široká diskuse.
    Vedení radnice zahájilo také jednání o dal-
ším osudu opuštěných kasáren Vyšný. Byla
by velká škoda, kdyby tento velice dobře vy-
bavený areál utrpěl škody tím, že nebude dlou-
hodobě využíván.

Na co ještě se můžeme v budoucnu těšit?
    Zastupitelé i vedení města velmi dobře vní-
mají kritiku za to, že městu chybí možnost
venkovního koupání. Proto bylo zadáno vý-
běrové řízení na vyhledání investora pro rea-
lizaci veřejného koupaliště s doprovodnými
službami tak, jak je to dnes u těchto zařízení
obvyklé.
    Obdobné výběrové řízení bylo také vypsáno
na vyhledání investora pro zlepšení současné-

ho stavu autobusového nádraží. Tam by mělo
dojít nejenom ke zvýšení komfortu pro ty,
kdož používají veřejnou hromadnou dopravu,
ale současně by měla pod parkovací plochou
pro autobusy vzniknout velkokapacitní krytá
stání pro osobní auta.

Městu ale například chybí domov dů-
chodců, co s tím hodláte dělat?

    Tuto skutečnost vedení města také cítí jako
závažný nedostatek a rovněž se jím chce ve
prospěch svých občanů zabývat.
    Občany také ujiš�ujeme, že vedení města
bude s využitím všech dostupných možností
usilovat o zachování otáčivého hlediště, které
v zámeckém parku navštěvují ročně desítky
tisíc návštěvníků.
    Jsou věci, které se musí udělat, ale také je
třeba najít na ně finance v městském rozpočtu.
To by však na rozvoj našeho města zdaleka
nestačilo. Proto bude město i nadále vyhledá-
vat možnosti podpůrného financování a do
budoucna se bude muset stále více spoléhat
na to, že Č. Krumlov je dobrou referenční
adresou pro investory, kteří zde budou chtít
realizovat své investiční záměry, a to zejména
v oblasti, kde by město mohlo jen těžko být
investorem.

Informace o městském úřadu
DNY A HODINY

PRO VEŘEJNOST
Pokladna

Pondělí, středa  8.00 − 16.30    
Úterý, čtvrtek  7.30 − 15.00    
Pátek  7.30 − 13.00    

Podatelna
Pondělí, středa  7.00 − 16.30    
Úterý, čtvrtek  7.00 − 15.00    
Pátek  7.00 − 13.00    

Pasy, občanské průkazy,
registrace vozidel
a řidičské průkazy

Pondělí, středa  7.30 − 17.00    
Pátek  7.30 − 13.00    
Úterý, čtvrtek − po předchozí telefonické
                          dohodě

Všechna ostatní pracoviště
Pondělí, středa  7.30 − 17.00    
Úterý, čtvrtek, pátek − po předchozí    
                                    telefonické dohodě

Přestávka na oběd  11.00 − 12.00    

TELEFONNÍ SEZNAM MÚ
Kaplická 439

ÚSTŘEDNA  380 766 111
tajemník městského úřadu 380 766 100
oddělení pasů a občanských průkazů 
 380 766 205
odbor dopravy a silničního hospodářství 
 380 766 502
odbor školství, sociálních věcí a zdra-
votnictví 380 766 407
živnostenský úřad 380 766 902
stavební úřad 380 766 801
odbor rozvoje, investic a památkové péče
 380 766 802
odbor životního prostředí a zemědělství 
 380 766 554
odbor správy majetku 380 766 601
odbor finanční − oddělení poplatků 
 380 766 254

Budova radnice
náměstí Svornosti 1

starosta 380 766 305
místostarosta 380 766 307
sekretariát 380 766 306
 380 766 301
vztahy s veřejn. a médii 380 766 328
vnější vztahy 380 766 320
kultura 380 766 314
vnitřní audit 380 766 319
krizové řízení 380 766 315
matrika 380 766 310
 380 766 322
Městská policie:
stálá služba MP 380 766 308
přímá linka 380 711 451
velitel 380 766 323
zástupce velitele 380 766 323
koordinátor 380 766 346

J A K  N Á S  V I D Í  Z V E N Č Í

Svatováclavské trhy jsou
hodnocené na výbornou
    Američan Norman Ridenour, žijící 14 let v
ČR, ocenil v dopise zaslanému starostovi Č.
Krumlova Svatováclavské trhy:
    "Měli jsme možnost a čest zúčastnit se se
svým zbožím Svatováclavského trhu. Byl to
pro nás příjemný jarmark, profesionálně
zvládnutý, dobře organizovaný. Komunikace
s paní Pelzovou byla vstřícná, smysluplná,
směřující ke kýženému cíli − jako zájemce o
účast jsem jí předložil profesionální životopis
a fotodokumentaci a byl jsem pozván. Jí také
patří díky a uznání za citlivý a odpovědný
výběr nabízeného zboží a výrobků, které tvo-
řily ve Vašem městě po 3 dny příjemnou at-
mosféru. Toto vše říkám s dvacetiletou zku-
šeností. Před svým přestěhováním do Evropy
jsem v Americe pracoval jako designer spe-
cializující se na dřevo (sochy, nábytek) a se
svými výrobky jsem se pravidelně zúčastňoval
nejkvalitnějších trhů, včetně trhů národních,
vyznačujících se zvláštní náročností na úroveň
výrobků. Zde v ČR nabízím své práce nejen
na vybraných řemeslných trzích, ale též v
galeriích a během posledních 3 let jsem uspo-
řádal i dvě výstavy.
    Vím, že takové akce, jaké jsme se zúčastnili
na sklonku září, se mohou uskutečnit pouze
za podpory radnice. Velmi to oceňuji a dou-
fám, že Vy a Váš tým budete i nadále pokra-
čovat v pomoci rozvoji českého řemesla."

Odbor dopravy a silničního hospodářství ukončil stěhování městského úřadu do bývalé budovy Komerční
banky. Registr vozidel či agenda řidičských průkazů už tedy není v objektu Policie ČR v Domoradicích,
ale na úřadu v Kaplické ulici (snímek). Od tohoto týdne zde jsou k dispozici občanům i doplňkové
služby, a to prodej kolků a výroba fotografií na pasy, občanské a řidičské průkazy. Foto Jana Zuziaková

K mání jsou dva nové
byty ve Vyšném
    V dokončovaném komplexu 80 bytů v lo-
kalitě Kasárna-jih jsou volné dvě bytové jed-
notky. V sekci G to je 1+kuch.kout+terasa za
508 tis. Kč a v sekci B byt 1+kuch.kout za
409 tis. Kč. Zájemci o jejich koupi mohou
volat pí Procházkové na telefon 466 614 677
nebo 605 252 976.

E K O K I N O
TA JEMNÁ ČAJOVNA na Parkánu nabízí
v úterý 7. prosince promítání dalších zají-
mavých filmů z minulých ročníků krum-
lovského mezinárodního festivalu Ekofilm.
Za dobrovolné vstupné můžete vidět film
pro děti Zachráníme Zemi?, snímky Fran-
tišek a Famílie − Oravská rodina.

K R Á T C E
KVINTERNA KŘTÍ NOVÉ CD Krajina želo-
budná s moravskými a sefarskými baladami
v pondělí 29. listopadu v 18 h v Jazz klubu
Železná v Železné ulici v Praze 1.

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na jednání 27. října 2004 se zastupitelstvo Města Č. Krumlov zaobí-
ralo těmito záležitostmi:
●    s c h v á l i l o     rozdělení státních finančních prostředků
poskytnutých MK ČR v rámci Programů regenerace MPR a MPZ Č.
Krumlov pro rok 2004 dle přiložené tabulky doporučené místní pra-
covní skupinou pro regeneraci MPR a MPZ Č. Krumlov
●    s c h v á l i l o     prodej p.p.č. 749/38 o výměře 5 m2 manželům
Annelii a Filipu Lisičanovým, Do Vrchu 365, Č. Krumlov za kupní
cenu 1 500 Kč, t.j. 300 Kč/m2

●    n e s c h v á l i l o     prodej části 1500/33 v k.ú. Č. Krumlov
manželům Mikovým, Za Nádražím 210, Č. Krumlov z důvodu ne-
souladu s územním hlediskem
●    s c h v á l i l o     vykoupení pozemku p.p.č. 820/5 v k.ú. Č.
Krumlov o výměře cca 90 m2 od manželů Ladislava a Marie Rutten-
steinerových za kupní cenu 200 Kč/m2

●    s c h v á l i l o     zrušení věcného práva předkupního váznoucího
na domě Rybářská čp. 37 a garážích v k.ú. Č. Krumlov − vlastník
MVDr. Vladimír Vašíček
●    r e v o k ovalo     usnesení ZM č. 136/9/2004 ze dne 30. 9. 2004
●    s c h v á l i l o     bezúplatné nabytí pozemku z vlastnictví ČR, s
nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových po již zlikvidovaném Podniku služeb, s.p., Č. Krumlov
a to p.p.č. 730/6, ost. plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Č. Krumlov
●    s c h v á l i l o     směnu části p.p.č.527/4 v k.ú. Č. Krumlov o
výměře cca 240 m2 v majetku města za část p.p.č.527/5 v k.ú. Č.
Krumlov o výměře cca 230 m2 v majetku HADJIO s.r.o., Přísečná 29
formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné do doby rea-
lizace a následného geodetického zaměření stavby otočného mostu
přes Vltavu u pivovaru Eggenberg a navazující komunikace

●    s c h v á l i l o     pronájem bytů na dobu určitou 1 roku s
možností prodlužování s nájemným dohodou ve výši 21,53 Kč/m2 a
následný odprodej (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní) za
kupní cenu:
− Lipová 159/10 − Jiří Klomfar, Urbinská 155, Č. Krumlov za cenu
300 000 Kč
− Lipová 159/12 − Lenka Trojáková, Urbinská 186, Č. Krumlov za
cenu 270 000 Kč
− Lipová 159/20 − manželé Kůzlovi, Vyšehrad 163, Č. Krumlov za
cenu 350 000 Kč
− Lipová 159/21 − Josef Mikulič, Na Spojce 30, Č. Krumlov za cenu
405 000 Kč
●    s c h v á l i l o     uzavření dohody o splátkách poplatku z
prodlení za pozdní úhradu nájemného z bytu č. 9 Urbinská čp.
184/b s Janou Kotlárovou, bytem Lipová 161 s délkou trvání 84
měsíců. Z toho 83 splátek ve výši 1 000 Kč, poslední 84. splátka ve
výši 745 Kč. První splátka bude učiněna v listopadu
●    n e s c h v á l i l o     prodej bytové jednotky zvláštního určení
č. 147/25 o velikosti 1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v
přízemí domu čp. 147, 148 v k.ú. Přísečná−Domoradice, obci Č.
Krumlov, manželům Miroslavu a Kateřině Velkovým za kupní cenu
155 340 Kč
●    s c h v á l i l o     aktualizaci a zařazení jednotlivých akcí Programů
MPR a MPZ Č. Krumlov do žádosti MK ČR za Město Č. Krumlov pro
rok 2005
●    s o u h l a s i l o     s     poskytnutím zálohy ve výši 1 400 tis. Kč
organizaci PRO−SPORT, o.p.s., na mzdové náklady s tím, že tato
částka bude zahrnuta do 5. rozpočtové změny

Kladení kytic u busty T. G. Masaryka u stejnojmenné
základní školy k výročí vzniku samostatnosti Čes-
koslovenska, pořádaného okresní organizací Čs.
svazu PTP, se zúčastnil starosta města JUDr. Fran-
tišek Mikeš. Na snímku předseda organizace ing.
Karel Podruh. Foto Jana Zuziaková


