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111...   ÚÚÚvvvoooddd      
 
Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace 

dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a 

rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov.  

 

Akční plán obsahuje:  

• Projektové náměty, které jsou klíčové pro realizaci aktuálních priorit v nejbližším 

období 

• Přehled všech projektových námětů, které v rámci zpracování a aktualizace 

akčního plánu vznikly, včetně těch, jejichž realizace není plánována pro nejbližší 

období 

• Souhrnné údaje o počtu a finančních nákladech prioritních projektových námětů 

 

Jedním z hlavních úkolů Akčního plánu je zamyslet se nad možnostmi města v realizaci 

jednotlivých projektových námětů, nastavit si časový harmonogram realizace a přehled  

o získání finančních prostředků na jejich realizaci. Akční plán bude jakýmsi nástrojem 

plánování realizace plánovaných projektových námětů. 

 

Akční plán představuje seznam projektových námětů, tzv. zásobník projektových 

námětů, které jsou významné a vhodné pro celkový rozvoj města. Projektové náměty 

vycházejí a zároveň respektují aktuální priority v rámci rozvojových aktivit jednotlivých 

problémových okruhů Strategického plánu města Český Krumlov.  

 

Akční plán určuje směr rozhodování města Český Krumlov při plánování realizace 

jednotlivých projektových námětů. Prioritní projektové náměty ve schváleném 

dokumentu mají být maximálně podporovány orgány a organizacemi města a 

upřednostňovány při jejich rozhodování. 

 

Na realizaci projektových námětů se bude finančně podílet samozřejmě město, ale 

hlavním cílem je zajistit financování z vnějších zdrojů, zejména z fondů Evropské unie, 

jejichž podmínky budou důležitým momentem při rozhodování, zda projektový námět 

realizovat a v jakém časovém horizontu.  
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Přínosy Akčního plánu:  

• Přehledný seznam projektových námětů 

• Seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se Strategií rozvoje 

města s cílem splnění vize a specifických cílů a nejedná se o nahodilé nápady 

• Kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města 

• Přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových námětů 

• Přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních 

prostředků 

• Prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a 

případné aktualizaci Akčního plánu 

• Veřejnost byla seznámena se Strategickým plánem rozvoje města a zároveň i 

s vlastním Akčním plánem, do jejichž znění mohla zasahovat prostřednictvím 

podávání připomínek 

 

222...   VVVýýýccchhhooodddiiissskkkaaa   AAAkkkčččnnníííhhhooo   ppplllááánnnuuu      

222...111   MMMeeetttooodddiiikkkaaa   zzzppprrraaacccooovvvááánnnííí      

 

Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Akčního 

plánu města Český Krumlov: 

→ Vytvoření Strategického plánu rozvoje města 

→ Sběr projektových námětů (ze strany veřejnosti, městského úřadu a dalších 

organizací ve městě) 

→ Jednání pracovních skupin a zasílání podkladů, námětů a připomínek 

→ Veřejné projednání 

→ Schválení zastupitelstvem města Český Krumlov 

 

Projektové náměty musí být v souladu s vizí města a strategickými cíli a jsou zařazeny 

pod rozvojové aktivity v rámci opatření a problémových okruhů. 

 

Pro lepší orientaci v Akčním plánu uvádíme strukturu základní hierarchie Strategického 

plánu, která je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší 

mírou konkrétnosti.  
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Obr. 1 Struktura strategického plánu pro orientaci v Akčním plánu 

 

 
Jednotlivé úrovně jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov 

následovně: 

 

• Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto 

smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části. 

 

• Strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty jak 

daných vizí dosáhnout. 

 

• Problémové okruhy (PO) představují strukturovanou formulaci hlavních 

tématických sektorů, v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení 

okruhů rozvoje slouží k logickému uspořádání strategie. Hlavní záměry v rámci 

každého problémového okruhu jsou dále rozvedeny ve Strategických cílech. 

Stanovené Strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých Opatření. 

 

• Opatření určují problémové oblasti, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit.  

 

• Rozvojové aktivity (RA) jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni 
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návrhové části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní 

projektové náměty získané v průběhu zpracování strategie jsou přiřazeny  

k příslušným opatřením. 

 

• Projektové náměty jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace 

plánovaných cílů Strategie města. 

 

Příklad číslování vzájemné hierarchie:  

 

 

   

222...222   SSStttrrraaattteeegggiiiccckkkááá   vvviiizzzeee   mmměěěssstttaaa   ČČČeeessskkkýýý   KKKrrruuummmlllooovvv      

 

Strategická vize města Český Krumlov byla formulována s ohledem na potřebu trvale 

udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze přejít k realizaci přínosných 

aktivit. 

 

 

„Český Krumlov je město s historickým dědictvím světového významu. 

Všichni jsme součástí jeho velikého kulturního, přírodního a lidského 

bohatství, na nás závisí jeho budoucnost. Budoucnost vidíme 

v příznivém, především kvalitativním rozvoji města a jeho přirozeně 

souvisejícího okolí, který přispěje ke stabilnímu, harmonickému a 

sociálně spravedlivému životu obyvatel města.“ 

 

 

 

 

 

Opatření X.1 

Rozvojová aktivita X.1.1 Rozvojová aktivita X.1.2 Rozvojová aktivita X.1.3 

Námět X.1.1.1 Námět X.1.2.1 Námět X.1.3.1 

Námět X.1.1.2 Námět X.1.2.2 Námět X.1.3.2 
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222...333   PPPrrrooobbblllééémmmooovvvééé   oookkkrrruuuhhhyyy      

 

Dlouhodobý rozvoj města Český Krumlov se opírá o sedm základních pilířů, na základě 

kterých byly stanoveny Problémové okruhy: 

 

Problémový okruh 1: Infrastruktura 

Problémový okruh 2: Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a 

historických hodnot, vnější vztahy 

Problémový okruh 3: Podpora a rozvoj podnikání 

Problémový okruh 4: Sociální oblast 

Problémový okruh 5: Životní prostředí 

Problémový okruh 6: Vzdělávání, školství, sport a volný čas 

Problémový okruh 7: Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 

Pro každý ze sedmi Problémových okruhů byly ve Strategickém plánu rozvoje města 

vypracovány základní charakteristiky a souhrny opatření a rozvojových aktivit, které 

budou konkretizovány v Akčním plánu do podoby konkrétních projektových námětů. 

Stanovená opatření a rozvojové aktivity směřují k podpoře sociálně ekonomického 

rozvoje města za současného využití dostupných finančních prostředků na jejich realizaci 

(včetně zdrojů EU a národních zdrojů).  

 

V rámci zajištění logické struktury Strategického plánu jsou některá opatření rozdělena 

mezi průřezová a odvětvová. Charakter průřezových opatření je specifický v tom, že 

realizací jedné aktivity v daném Problémovém okruhu dochází k řešení problémů v jiném 

okruhu, či opatření. Průřezová opatření prolínají několik rovin. To je zřetelné zvláště  

u Problémového okruhu č. 1 (Infrastruktura), č. 2 (Cestovní ruch, kultura, ochrana 

kulturních a historických hodnot, vnější vztahy), č. 3 (Podpora a rozvoj podnikání) a 

okruhu č. 6 (Vzdělávání, školství, sport a volný čas). Naopak opatření odvětvová 

naplňují pouze jednu oblast řešení a rozvojové aktivity jsou uskutečnitelné samostatně 

bez jakékoli vazby na další opatření, či rozvojovou aktivitu. Jedná se především  

o opatření v oblasti veřejné správy, životního prostředí, některá opatření v oblasti sportu, 

vzdělávání, bezpečnosti a ochrany obyvatel a v sociální oblasti.   
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222...444   JJJeeedddnnnááánnnííí   ppprrraaacccooovvvnnníííccchhh   ssskkkuuupppiiinnn   aaa   ssseeezzznnnaaammm   čččllleeennnůůů   

Obsah projektových námětů každého Problémového okruhu byl podrobně diskutován  

v rámci tzv. pracovních skupin. Pracovní skupiny tvořily odborné Komise, které jsou 

poradním orgánem Rady města Český Krumlov. Dále byli do pracovních skupin zahrnuti 

odborníci z městského úřadu, zástupci podnikatelů, neziskového sektoru, školských a 

sportovních institucí a odborné veřejnosti. Jednotlivé pracovní skupiny byly jmenovány 

Radou města Český Krumlov dne 12. 5. 2008 (usnesení č. 267/18/2008). 

Pracovní skupiny provedly návrhy projektových námětů, diskuze a posouzení 

relevantnosti a vhodnosti jejich zapojení do Akčního plánu, včetně návrhů ze strany 

veřejnosti, a poskytly podrobnější informace o jednotlivých projektových námětech. 

Jednání jednotlivých akčních skupin proběhla v následujících termínech: 

 

Pracovní skupina č. 1 

K1 Komise pro strategický rozvoj 

Zasedání č. 1  25. 9. 2008    čtvrtek    10:00 – 11:00 hod. 

 

Pracovní skupina č. 2 

K2 Komise pro územní plán, majetek a investice  

Zasedání č. 1  5. 8. 2008   úterý  17:00 – 19:00 hod. 

Zasedání č. 2  9. 9. 2008   úterý  17:00 – 19:00 hod. 

 

K3 Komise dopravní 

Zasedání č. 1  5. 8. 2008   úterý  17:00 – 19:00 hod. 

Zasedání č. 2  9. 9. 2008   úterý  17:00 – 19:00 hod. 

 

K4 Komise pro životní prostředí   

Zasedání č. 1  5. 8. 2008   úterý  17:00 – 19:00 hod. 

Zasedání č. 2  9. 9. 2008   úterý  17:00 – 19:00 hod. 

 

Pracovní skupina č. 3 

K5 Komise ekonomická  

Zasedání č. 1  6. 8. 2008   středa  15:00 – 17:00 hod. 

Zasedání č. 2         10. 9. 2008   středa 15:00 – 17:00 hod. 
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K6 Komise pro podporu podnikání   

Zasedání č. 1  6. 8. 2008   středa  15:00 – 17:00 hod. 

Zasedání č. 2         10. 9. 2008   středa 15:00 – 17:00 hod. 

 

Pracovní skupina č. 4 

K7 Komise kulturní 

Zasedání č. 1  6. 8. 2008   středa  17:00 – 19:00 hod. 

Zasedání č. 2         10. 9. 2008   středa 17:00 – 19:00 hod. 

 

K8 Komise pro cestovní ruch   

Zasedání č. 1  6. 8. 2008   středa  17:00 – 19:00 hod. 

Zasedání č. 2         10. 9. 2008   středa 17:00 – 19:00 hod. 

  
Pracovní skupina č. 5 

K9 Komise pro školství a vzdělávání   

Zasedání č. 1    7. 8. 2008   čtvrtek 17:00 – 19:00 hod. 

Zasedání č. 2  11. 9. 2008   čtvrtek 15:00 – 17:00 hod. 

 

K10 Komise sociální   

Zasedání č. 1    7. 8. 2008   čtvrtek 17:00 – 19:00 hod. 

Zasedání č. 2  11. 9. 2008   čtvrtek 17:00 – 17:00 hod. 

 

K11 Komise pro sport a tělovýchovu   

Zasedání č. 1    7. 8. 2008   čtvrtek 17:00 – 19:00 hod. 

Zasedání č. 2  11. 9. 2008   čtvrtek 17:00 – 17:00 hod. 

 

Pracovní skupina č. 6 

K12 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

Zasedání č. 1  14. 8. 2008   čtvrtek 10:00 – 12:30 hod. 

 

Veřejné projednání 

Veřejnost 

Veřejné projednání    1. 10. 2008   středa 18:00 – 20:30 hod. 
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222...555   PPPeeerrrsssooonnnááálllnnnííí   ooobbbsssaaazzzeeennnííí   ppprrraaacccooovvvnnníííccchhh   ssskkkuuupppiiinnn   

Pracovní skupina č. 1 

K1 Komise pro strategický rozvoj 

1. Ing. Luboš Jedlička 

2. Ing. Jan Vondrouš 

3. Zbyněk Toman 

4. Antonín Princ 

5. Ing. Jitka Zikmundová 

6. Mgr. Dana Kuchtová 

7. Ing. Miroslav Reitinger 

8. Ing. Josef Hermann 

9. Mgr. Šárka Miková  

10. Františka Kuncová 

11. Ing. Otakar Veselý 

12. Mgr. Václav Dolanský 

 

Pracovní skupina č. 2 

K2 Komise pro územní plán, majetek a investice  

K3 Komise dopravní 

K4 Komise pro životní prostředí   

 

1. Mgr. Václav Dolanský  

2. Antonín Princ 

3. Zbyněk Toman 

4. Ing. arch. Robin Schinko  

5. Jan Srnec 

6. Mgr. Martin Hák 

7. Ing. Michal Sirový 

8. Mgr. Jiří Bloch  

9. Ing. Miroslav Reitinger 

10. Ing. Jindřich Kunc  

11. Ing. Štefan Smolen 

12. Mgr. Ing. Lumír Luštický 

13. Bc. Martin Lobík 

14. Bc. Jaromír Maurer 

15. Petr Eliáš 

16. Miroslav Hála 

17. JUDr. Jiří Kepl 

18. Jan Šítal  

19. Pavel Turnhöfer 

20. Ing. Tomáš Palouda 

21. Josef Dvořák 

22. Rudolf Vejskrab 

23. František Ziegelbauer 

24. Jiří Shrbený 

25. Ing. Jarmila Hanáková 

26. Marie Jirková 

27. Ing. Miroslav Valach 

28. Petr Straka 

29. Ing. Jiří Olšan 

30. Ing. Tomáš Vosák 

31. Ing. Vlasta Horáková 
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Pracovní skupina č. 3 

K5 Komise ekonomická  

K6 Komise pro podporu podnikání   

 
1. Ing. Josef Hermann 

2. Ing. Otakar Veselý 

3. Ing. Jan Srnec 

4. Ing. Jiří Pavlíček 

5. Ing. Petr Kubal 

6. František Jenerál  

7. Ing. Václav Klepl 

8. Milan Kohout 

9. Jaromír Boháč 

10. Mgr. Zdenka Doleželová 

 

Pracovní skupina č. 4 

K7 Komise kulturní 

K8 Komise pro cestovní ruch   

 
1. Ing. Jitka Zikmundová 

2. Jan Vozábal  

3. Ladislava Šmejkalová  

4. Ing. Jitka Boháčová 

5. Ing. arch. Dagmar Píšová  

6. Mgr. Jiří Šesták  

7. PhDr. Pavel Slavko  

8. Mgr. Karla Votřelová  

9. Mgr. Ivan Slavík  

10. Jaromír Boháč 

11. Miroslav Páral 

12. Vladimíra Konvalinková 

13. Hana Pelzová  

14. Mgr. Lukáš Holec  

15. MgA. František Postl  

16. Mgr. Jiří Máče  

17. Jan Jiřička  

18. Mgr. Martin Hák 

19. Katarina Dütsch 

20. Josef Maleček 

21. Miroslav Votřel 

22. Mgr. Petr Janota 

23. Mgr. Stanislav Jungwirth 

24. Bc. Martin Lobík 

25. Katarina Horváthová  

26. Jiří Shrbený ml. 

27. Petr Eliáš 

28. Daniel Kintzl  

29. Ing. Marie Mrzenová 

30. Ing. Dana Ryvolová 
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Pracovní skupina č. 5 

K9 Komise pro školství a vzdělávání  
K10 Komise sociální   
K11 Komise pro sport a tělovýchovu   

 

1. Mgr. Šárka Miková  

2. Františka Kuncová 

3. Ing. Jan Vondrouš 

4. Mgr. Jaroslava Neumannová 

5. Marie Indrová 

6. Lenka Kohoutková 

7. PaedDr. Hana Bůžková 

8. Mgr. Jaroslava Löblová 

9. PaedDr. Alena Švepešová 

10. Mgr.A. Karel Dvořák 

11. Jindřiška Smolíková 

12. Mgr. Marie Batíková 

13. Mgr. Ingrid Jílková 

14. Mgr. Vlastimil Kopeček  

15. Ing. Miroslava Kubíčková 

16. Hana Čadová 

17. Mgr. Růžena Marhounová  

18. Ing. Ingrid Pechová  

19. Běla Dvořáková 

20. Lucie Pártlová 

21. Zoja Králová 

22. Mgr. Zdenka Šalamounová 

23. Mgr. Roman Kneifl 

24. Ing. Jaroslav Rytíř  

25. Martin Tomka 

26. Mgr. Jan Vopat 

27. Mgr. Jan Vobr 

28. MUDr. Jan Vorel 

29. Mgr. Lukáš Boháč 

30. Klára Kácalová 

31. Ing. Stanislav Trnka 

32. Ing. Michal Sirový 

33. Rudolf Vejskrab 

 

Pracovní skupina č. 6 

K12 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 
1. Bc. Monika Petrů 

2. Ing. Jindřich Fadrhonc 

3. Ing. Jitka Zikmundová 

4. Ing. Luboš Jedlička 

5. Ing. Pavel Novák 

6. Ing. Vlasta Horáková 

7. Jan Šítal 

8.  Pavel Pípa
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333...   VVVýýýbbběěěrrr   ppprrrooojjjeeekkktttooovvvýýýccchhh   nnnááámmměěětttůůů   
 

Tvorba Akčního plánu souvisela s výběrem projektových námětů, které budou do plánu 

zařazeny. Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení uvádí následující 

odstavce. 

→ Návrh projektového námětu 

→ Výběr projektových námětů do akčního plánu 

 

Návrh projektového námětu 

Projektové náměty byly navrženy ze strany odborů a oddělení městského úřadu, dále 

členy pracovních skupin a samozřejmě také veřejností. Členové pracovních skupin jsou 

zástupci nejen městského úřadu, ale i významných institucí, organizací a podnikatelů  

ve městě. Veřejnost mohla podat své náměty a připomínky na základě zveřejnění  

na webových stránkách města a veřejném projednání Akčního plánu.   

 

Výběr projektových námětů do akčního plánu 

Posouzení návrhů projektových námětů probíhalo v pracovních skupinách jednotlivých 

komisí Rady města Český Krumlov. Veřejnost měla možnost se vyjádřit k celému znění 

Akčního plánu včetně uvedených projektových námětů. Na konci dokumentu je uveden 

seznam zásobníku projektových námětů. Komise pro strategický rozvoj zodpovídá za 

výběr projektových námětů a sestavení akčního plánu, Rada města doporučuje ke 

schválení Zastupitelstvu a Zastupitelstvo města Český Krumlov schvaluje. 

 

Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu: 

• Projektové náměty, které řeší kritický stav předmětu projektového námětu a jeho 

realizace je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu. 

• Projektové náměty, které již město začalo realizovat. 

• Projektové náměty, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo. 

• Projektové náměty, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky  

z rozličných dotačních titulů a v nejbližší době bude vyhlášena výzva k podávání 

žádostí. 

• Stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti.  

• Výstupy z přípravy a rozpracování projektového námětu.  
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Realizace 

Realizace Akčního plánu bude probíhat od jeho schválení zastupitelstvem města.  

Na základě časového a finančního harmonogramu by mělo docházet k realizaci 

jednotlivých projektových námětů, zejména těch prioritních.  

 

Monitoring 

V roční periodě bude naplňování Akčního plánu vyhodnocováno a výsledky monitoringu 

budou předkládány Komisi pro strategický rozvoj, Radě a Zastupitelstvu města. 

Vyhodnocení bude obsahovat ověření, které projektové náměty byly realizovány a které 

jsou připravovány, plnění časového a finančního harmonogramu a jakých indikátorů bylo 

realizací dosaženo a tedy čeho se dosáhlo či naopak nedosáhlo za dané období. Zároveň 

by se měly ověřit nové náměty, které se v mezidobí objevily. Seznam indikátorů 

naleznete v kap. 6 na str. 134. 

 

Aktualizace  

Na základě průběžného vyhodnocování bude prováděna aktualizace Strategického plánu. 

Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba provést aktualizaci dříve  

než za 3 roky, pak by podnět k ní měla vznést Komise pro strategický rozvoj.  
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V kapitole naleznete přehled projektových námětů rozdělených do jednotlivých 

problémových okruhů. 

 

Vysvětlivky: 

   Rozvojová aktivita 

 

   Projektový námět  

 

V následující rozsáhlé tabulce naleznete seznam projektových námětů včetně čísla 

námětu, názvu a strany, kde je projektový námět blíže popsán. 

 

Číslo 
námětu Název námětu Str. 

v AP
Číslo 

námětu Název námětu Str. 
v AP 

 Problémový okruh 1 – Infrastruktura 

1.1.3.1 Zřízení funkce městského 
architekta 

19 1.3.1.4 Výměna azbestocementového 
potrubí v lokalitě Vyšný 

35 

1.2.2.1 Výstavba autobusového nádraží a 
podzemního parkingu 

20 1.4.2.1 Obnova plynové kotelny ZŠ 
Plešivec 

36 

1.2.2.2 Dobudování parkovišť v blízkosti 
historického jádra města   

20 1.4.2.2 Mateřská škola T. G. Masaryka - 
repase oken 

37 

1.2.2.3 Dobudování parkovacích kapacit  
v okrajových částech města  

21 1.4.2.3 Zateplení a výměna oken 
mateřské školy Plešivec II 

37 

1.2.2.4 Výstavba parkovacích a 
odstavných ploch pro nákladní 
automobily  

21 1.4.2.4 Zateplení mateřské školy Za 
Soudem 

38 

1.2.3.1 Rekonstrukce místních 
komunikací, inženýrských sítí - 1. 
etapa 

22 1.4.2.5 Zateplení a výměna oken 
mateřské školy Vyšehrad 

38 

1.2.3.2 Přechod pro chodce Chvalšinská 22 1.4.2.6 Zateplení a výměna oken 
mateřské školy Za Nádražím 

39 

1.2.3.3 Místní okružní křižovatka Špičák 23 1.4.2.7 Základní škola Linecká - výměna 
oken 

39 

1.2.3.4 Rekonstrukce opěrné stěny 
Serpentýna – silnice 

24 1.4.2.8 Základní škola Za Nádražím - 
zateplení a výměna oken 

40 

1.2.3.5 Oprava opěrných zdí  
u komunikace Na Spojce, 
Rožmberská, Pod Horou 

24 1.4.2.9 Základní škola Plešivec - zateplení 
a výměna oken 

40 

1.2.3.6 Sanace skal Sv. Duch 25 1.4.2.10 Základní škola Plešivec - zateplení 
objektu  

41 

1.2.3.8 Nadjezd nad I/39 Špičák 26 1.5.2.1 Regenerace panelového sídliště 
Nádraží v Českém Krumlově 

43 

1.2.4.1 Rekonstrukce lávky přes Vltavu 
pod Plášťovým mostem Český 
Krumlov 

27 1.5.2.2 Regenerace panelového sídliště 
Plešivec 

43 

1.2.4.2 Přechody pro chodce Mír, Špičák, 
Objížďková, Vyšný 

27 1.5.2.3 Regenerace panelového sídliště 
Špičák 

44 

1.2.4.3 Rekonstrukce opěrné stěny 
Serpentýna - chodník pro pěší 

28 1.5.2.4 Stavební úpravy městského parku 
a jižních teras v Českém 
Krumlově - 1. etapa 

44 

1.2.4.4 Propojení Za Nádražím – Mír 28 1.5.2.5 Stavební úpravy městského parku 
v Českém Krumlově 2. etapa 

45 

1.2.4.5 Oprava mostu přes náhon  
u Šimona 
 

29 1.6.1.1 Revitalizace areálu klášterů 46 

RA 

P 
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Číslo 
námětu Název námětu Str. 

v AP
Číslo 

námětu Název námětu Str. 
v AP 

1.2.4.6 Rekonstrukce Lazebnického 
mostu 

29 1.7.1.1 Demolice nevyužitelných objektů 
kasárna Vyšný a vybudování 
zdravotně-technické vybavenosti 
města 

47 

1.2.4.7 Rekonstrukce mostu E. Beneše 30 1.9.1.1 Podpora aplikace metod a nástrojů 
řízení kvality ve veřejné správě 

49 

1.2.4.8 Lávky přes Vltavu 30 1.9.1.2 Úpravy MěÚ pro výkon veřejné 
správy 

50 

1.2.4.9 Zpracování studie proveditelnosti 
stavby silniční tunel a most přes 
Vltavu na silnici II/157 v Českém 
Krumlově  

31 1.9.2.1 Pravidelná aktualizace a 
hodnocení strategických 
koncepčních dokumentů 

51 

1.2.6.1 Autobusové zastávky ve městě - 
1. etapa  

32 1.9.3.1 Systém pro získání, kategorizace, 
rozbory a využívání informací 

52 

1.2.7.1 Komunikace pro pěší a cyklo -  
U Trojice - ČOV – hřbitov 

32 1.9.4.1 Systematické celoživotní 
vzdělávání pracovníků MěÚ 

53 

1.2.7.2 Cyklotrasa mezi sídlišti Plešivec – 
Domoradice 

33 1.9.6.1 Zavádění ICT v územní veřejné 
správě  

54 

1.2.7.3 Komunikace pro pěší a cyklisty  
v úseku U Trojice - Pivovar 

33 1.9.6.2 Zavedení elektronické podatelny 
a spisové služby 

55 

1.3.1.1 Prodloužení kanalizace  
za Energem (Za Nádražím) – 
směr Kasárna 

34 1.9.6.3 Zabezpečení komunikačních 
rozhraní pro práci  
s elektronickými systémy veřejné 
správy 

55 

1.3.1.2 Rekonstrukce a doplnění 
kanalizace Vyšný 

34 1.9.6.4 Tvorba informační a komunikační 
strategie, zavedení 
komunikačních technologií 

56 

1.3.1.3 Obnova vodovodů na území 
města - 1. etapa 

35    

 Problémový okruh 2 - Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a 
historických hodnot, vnější vztahy 

2.1.1.1 Projekt vytvoření sítě profesních 
sdružení v oblasti služeb 
cestovního ruchu a kultury  
ve městě 

 

58 

2.1.7.1 Komunikační strategie města 
Český Krumlov  

65 

2.1.1.2 Dlouhodobá koncepce města 
v oblasti cestovního ruchu 

59 2.1.9.1 „Satelitní účet cestovního ruchu“ 
včetně kultury   

67 

2.1.1.3 = 
7.1.2.4 

Manuál krizové komunikace  59 2.2.1.1 Workshop pro organizátory 
kulturních akcí ve městě 

70 

2.1.3.1 Ucelené produkty cestovního 
ruchu „produktové balíčky“ 
včetně se zaměřením na kulturní 
nabídku 

60 2.2.2.1 Partnerský grant na podporu 
talentů 

71 

2.1.3.2 Modernizace městského 
informačního systému (MIS) – I. 
a II. etapa 

61 2.2.5.1 Příprava projektového záměru 
multifunkčního kulturního, 
vzdělávacího a společenského 
zařízení 

72 

 

2.1.3.3  Českokrumlovská "family 
friendly" asociace 

62 2.3.1.1 Management plán města Český 
Krumlov – památky UNESCO  

74 

2.1.6.1 Informační systém cestovního 
ruchu včetně kultury 

64 2.4.2.1 "Příběh města Český Krumlov“ – 
700 let výročí města   

77 

 Problémový okruh 3 - Podpora a rozvoj podnikání 

3.1.2.1 Rozšíření služeb sekce 
„Podnikatel“ na webových 
stránkách města 
 

79    

 Problémový okruh 4 - Sociální oblast 

4.1.1.1 Aktualizace a revize komunitního 
plánu 

81 4.2.2.4 Rekonstrukce objektu Špičák 114 
– rozvoj infrastruktury  
pro sociální integraci 

 

86 
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Číslo 
námětu Název námětu Str. 

v AP
Číslo 

námětu Název námětu Str. 
v AP 

4.2.2.1 Koncepce grantových systémů 
v sociální oblasti a financování 
služeb ve městě 

83 4.2.2.5 Zajištění prostor na sídlišti Mír 
pro komunitní centrum – aktivity 
nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež, streetwork, vzdělávací 
a volnočasové aktivity 
 

87 

4.2.2.2 Podpora služeb včetně 
investičních záměrů stanovených 
komunitním plánem 

84 4.3.3.1 Zpracování prognózy vývoje 
obyvatelstva 

88 

4.2.2.3 Vybudování Domova pro seniory 
a ZP s komplexní nabídkou služeb  

85    

 Problémový okruh 5 - Životní prostředí 

5.1.1.1 Spoluprací se správci vodních 
toků a správci vodohospodářské 
infrastruktury získávat aktuální 
výsledky měření kvality vodních 
toků a pramenišť 

89 

 

5.3.2.2 Optimalizovat provoz separační 
haly  94 

5.1.1.2 Zajistit analýzu zátěže města 
mobilními zdroji znečišťování 
ovzduší (automobilová doprava) 

90 5.3.5.1 Změna svozu odpadu  
v historickém centru 95 

5.1.1.3 Zveřejňovat výsledky v Městském 
zpravodaji, na www-stránkách 
Městského úřadu Český Krumlov 
a na nástěnkách ZO ČSOP Šípek 

90 5.4.2.1 Revitalizace městského parku III. 
etapa 96 

5.2.1.1 Grantový systém v rámci 
programu podpory ekologické 
výchovy  

91 5.4.2.2 Růžová zahrada II 
97 

5.2.2.1 Doplňovat, zkvalitňovat a 
rozšiřovat komunikaci s médii, 
dopracovat www stránky úřadu  
v oblasti životního prostředí, 
prohlubovat spolupráci se ZO 
ČSOP Šípek a ostatními 
organizacemi působícími v oblasti 
EVVO 

92 5.4.2.3 Sídliště Plešivec - veřejná zeleň 
97 

5.3.1.1 Rozšíření skládky TKO Pinskrův 
dvůr 

93 5.4.2.4 Klidové zóny města - Rybářská, 
Ostrov, U Lvíčka 98 

5.3.2.1 Městská kompostárna 94 5.4.2.5 Revitalizace Jelení zahrady II. 
fáze 98 

 Problémový okruh 6 - Vzdělávání, školství, sport a volný čas 

6.1.1.2 Vybudování přírodního výukového 
amfiteátru 

100  Mateřská škola Plešivec I - oprava 
střechy 109 

6.1.2.1 Koncepce celoživotního 
vzdělávání ve městě 

101  Základní škola Linecká - výměna 
stoupaček, rekonstrukce 
hygienických center - II. etapa 

110 

6.1.3.1 Rekonstrukce a vybavení 
mateřské školy Plešivec I 

102 6.2.1.1 Dokončení koncepce sportu a 
volného času 111 

6.1.3.2 Nástavba a vybavení mateřské 
školy Vyšehrad  

102 6.2.2.1 Cykloskate park 
112 

6.1.3.3 Vybavení mateřských škol a 
úpravy zahrad - mateřské školy 
Za Soudem, Plešivec II, Tavírna, 
T. G. Masaryka, Za Nádražím 

103 6.2.2.2 Vodní a relaxační centrum 
Chvalšinská  112 

6.1.3.4 Vybavení školy a rekonstrukce 
pavilonu dílen základní školy  
Za Nádražím 

103 6.2.2.3 Komplexní dořešení sportovního 
areálu na Chvalšinské        113 

6.1.3.5 Vybavení školy a výstavba 
nových šaten, sportovního hřiště, 
přístavba tělocvičny  
s rekonstrukcí základní školy T. 
G. Masaryka 

104 6.2.2.4 Přístavba tělocvičny se šatnami  
u školy Za Nádražím a 
parkovištěm pro účely provozu 
haly 

113 

6.1.3.6 Vybavení základní školy Linecká  104 6.2.2.5 Dobudování hokejbalového hřiště 
včetně zastřešení a sociálního 
zázemí 

114 
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Číslo 
námětu Název námětu Str. 

v AP
Číslo 

námětu Název námětu Str. 
v AP 

6.1.3.7 Vybavení školy a rekonstrukce 
víceúčelového hřiště základní 
školy Plešivec 

105 6.2.4.1 Kontinuálně aktualizovat pravidla 
podpory sportovních klubů  
z městských zdrojů zejména 
s ohledem na mládež 

115 

6.1.3.8 Stavební úpravy modelovny SUPŠ 
sv. Anežky 

105 6.3.1.4 Technické vybavení na úpravu 
lyžařských stop 117 

6.1.4.1 Finanční podpora dalšího 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

106 6.3.2.1 Dobudování sítě dětský hřišť  
dle schválené koncepce z roku 
2005 

118 

6.1.4.2 Podpora centra domácího 
vzdělávání  

107 6.3.2.2 Rekreační a odpočinková zóna 
Horní Brána 118 

6.1.5.1 Finanční podpora školních 
poradenských pracovišť 

108 

 

6.3.3.1 Tvorba a vydávání příležitostných 
informačních a propagačních 
materiálů pro nově vytvořené 
projekty a akce 

119 

6.1.5.2. Osobní asistence 109 6.3.4.4 Vybudování in-line stezek 
121 

 Problémový okruh 7 - Bezpečnost a ochrana obyvatel 
7.1.1.1 Peer program  122 7.1.2.2 Vytvoření webových stránek 

krizového řízení 128 
7.1.1.2 Drogová prevence 123 7.1.2.3 Infoletáky 

129 
7.1.1.3 Budování právního vědomí dětí 123 7.1.2.4 Manuál krizové komunikace  

129 
7.1.1.4 Přednášková činnost Městské 

policie ČK pro seniory a 
handicapované 

124 7.1.2.1 Projekt na podporu 
informovanosti občanů 

128 

7.1.1.5 Monitoring bezpečnosti obyvatel 124 7.1.5.1 Městský kamerový systém - 3. 
Etapa 130 

7.1.1.6 Zóny vzájemné pomoci 125 7.1.6.1 Zvyšování jazykové vybavenosti 
131 

7.1.1.7 ONI 125 7.1.8.1 Protipovodňová opatření 
Polečnice 131 

7.1.1.8 Auto není trezor 126   Technické vybavení městské 
policie (např. pila, člun, …) 133 

7.1.1.9 Bezpečný domov 126   Vybavení Městské policie i 
Městského úřadu oživovacími 
přístroji 

133 

7.1.1.10 Být viděn 127  Kurz vodní záchranné služby 
134 

7.1.1.11 Prázdninový program  
na dopravním hřišti 

127   
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Přehled projektových námětů, jejichž realizátorem není  
město Český Krumlov 

   
Číslo 

námětu Název námětu Str. 
v AP 

Číslo 
námětu Název námětu Str. 

v AP 
 Problémový okruh 1 – Infrastruktura 

1.2.3.7 Sanace skály Pod Kamenem 25 1.2.4.10 Vyhotovení stavby silničního 
tunelu a mostu přes Vltavu na 
silnici II/157 v Českém Krumlově  

31 

1.2.3.9 Tranzitní doprava města 26 1.5.1.1 Příprava území pro výstavbu 
nových bytových jednotek  
(i sociální) 

42 

 Problémový okruh 6 - Vzdělávání, školství, sport a volný čas  
6.1.1.1 Centrum studijních a 

badatelských pobytů  
99 6.3.4.1 Vybudování golfového hřiště 119 

6.3.1.1 Nordic walking 116 6.3.4.2 Vybudování slalomového vodního 
kanálu 

120 

6.3.1.2 Fotosafari  116 6.3.4.3 Vybudování sportovního areálu 
Vyšný 

120 

6.3.1.3 Sportovní centrum  
pro outdoorové aktivity - lanové 
centrum, apod. 

117 6.3.5.1 Vybudování nové cyklostezky 
propojující Rožmberk nad Vltavou 
s Český Krumlovem po pravém 
břehu toku Vltavy 

121 

 Problémový okruh 7 - Bezpečnost a ochrana obyvatel  
7.1.8.1 Protipovodňová opatření 

Polečnice 
132 7.1.8.2 Protipovodňová opatření Vltava 132 
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Dílčí opatření: 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 

Průřezové 

opatření 

navazuje 

na: 

1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch  

1.9 Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb 

2.1 Podpora cestovního ruchu 

2.2 Rozvoj kulturních aktivit 

3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí  

pro podnikání i pracovní sílu 

  

1.1.1  Zpracování a realizace politiky hospodaření s nemovitostmi města 

(Priorita) 

1.1.2 Vytváření podmínek pro umístění významných regionálních a 

nadregionálních organizací a aktivit ve městě 

1.1.3     Zdokonalování managementu územního rozvoje města (vytvoření 

funkce městského architekta) 

 1.1.3.1 Zřízení funkce městského architekta 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zřízení funkce městského architekta 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.1.3.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 
 

Strategický cíl problémového okruhu 

 

Na principech udržitelného rozvoje budovat Český Krumlov jako přirozené sídelní, 

kulturní i správní centrum regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města 

a spokojenost občanů. 

RR

RA 

RA 
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1.1.4   Rozbor udržitelného rozvoje území obce včetně provedení odborných 

výzkumů 

1.1.5     Podpora založení nových metod řízení kvality (např. Místní Agendy 21) 

(Priorita) 

 

Dílčí opatření: 1.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Průřezové 

opatření 

navazuje 

na: 

2.1 Rozvoj cestovního ruchu 

3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí  

pro podnikání i pracovní sílu 

7.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

  

1.2.1     Zajištění flexibilní, sezónně proměnné dopravní obsluhy ve městě i 

v regionu (Priorita) 

1.2.2     Zajištění dostatečného počtu parkovacích ploch pro obyvatele i 

návštěvníky (Priorita) 

 1.2.2.1 Výstavba autobusového nádraží a podzemního parkingu 

Identifikace projektového námětu 

Název: Výstavba autobusového nádraží a podzemního parkingu 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: RM, ZM 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Cca 450 mil. Kč 

z toho dotace/vlastní zdroje v %: Developerský projekt – cizí investice 100% 

Období realizace (od - do): 2009 a dále 

Indikátory: Počet m2 nově vybudovaného autobusového nádraží  

Priorita: Vysoká 
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 1.2.2.2 Dobudování parkovišť v blízkosti historického jádra města 

Identifikace projektového námětu 

Název: Dobudování parkovišť v blízkosti historického jádra města   

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.2.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 14 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 

 

 1.2.2.3 Dobudování parkovacích kapacit v okrajových částech města 

Identifikace projektového námětu 

Název: Dobudování parkovacích kapacit v okrajových částech města  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.2.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 

Postupné dobudování dalších parkovacích míst osobních vozů  

na sídlištích Nádraží, Plešivec, Špičák dle podkladů Projekt 

regenerace panelového sídliště. 

Náklady: 12,8 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2008 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 
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 1.2.2.4 Výstavba parkovacích a odstavných ploch pro nákladní 

automobily 

Identifikace projektového námětu 

Název: Výstavba parkovacích a odstavných ploch pro nákladní automobily  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.2.4 

Lokalizace: Tovární ul., Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Českokrumlovský rozvojový fond 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 35 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 

 

1.2.3    Řešení problematiky místních silničních komunikací a průtahů 

 1.2.3.1 Rekonstrukce místních komunikací, inženýrských sítí - 1. etapa 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rekonstrukce místních komunikací, inženýrských sítí - 1. etapa 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.1 

Lokalizace: 
Český Krumlov - lokality:Horní Brána, Skalka, Latrán, Horní Plešivec, 

Krásné Údolí, Vyšehrad, Vyšný, Potoční, Za Jitonou, Za Plevnem 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 

Po etapách prováděná generální rekonstrukce první skupiny místních 

komunikací (dle pasportu komunikací nejhorší technický stav) včetně 

inženýrských sítí. 

Náklady: 100 mil.Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.2.3.2 Přechod pro chodce Chvalšinská 

Identifikace projektového námětu 

Název: Přechod pro chodce Chvalšinská 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.2 

Lokalizace: Chvalšinská ulice  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Zajištění bezpečnosti chodců na přechodu silnice I. třídy - vysoká 

frekvence zahraničních turistů - BUS terminál 

Náklady: 0,65 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.2.3.3 Místní okružní křižovatka Špičák 

Identifikace projektového námětu 

Název: Místní okružní křižovatka Špičák 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.3 

Lokalizace: Špičák 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Město Český Krumlov / ŘSD České Budějovice 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 10 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.2.3.4 Rekonstrukce opěrné stěny Serpentýna – silnice 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rekonstrukce opěrné stěny Serpentýna – silnice 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.4 

Lokalizace: Tř. Míru (Špičák - Vyšehrad) 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Postupná rekonstrukce kamenné masivní opěrné stěny - nosný 

prvek, jedna z hlavních dopravních tepen města. 

Náklady: 3,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.2.3.5 Oprava opěrných zdí u komunikací Na Spojce, Rožmberská,  

Pod Horou 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Oprava opěrných zdí u komunikací Na Spojce, Rožmberská,  

Pod Horou 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.5 

Lokalizace: Na Spojce, Rožmberská, Pod Horou 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Oprava opěrných zdí u komunikací Na Spojce, Rožmberská,  

Pod Horou. 

Náklady: 2,2 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.2.3.6 Sanace skal Sv. Duch 

Identifikace projektového námětu 

Název: Sanace skal Sv. Duch 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.6 

Lokalizace: U Sv. Ducha 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Sanace skalního masivu nad zastavěnou částí lokality Sv. Duch 

navazující na staré důlní dílo. 

Náklady: 3,9 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Počet sanovaných skal 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.2.3.7 Sanace skály Pod Kamenem 

Identifikace projektového námětu 

Název: Sanace skály Pod Kamenem 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.7 

Lokalizace: Pod Kamenem 

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Garant: SFDI ČR - ŘSD České Budějovice 

Stručný popis: 
Sanace skalního masívu v havarijním stavu nad komunikací  

Č. Krumlov - Č. Budějovice. 

Náklady: 90 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.2.3.8 Nadjezd nad I/39 Špičák 

Identifikace projektového námětu 

Název: Nadjezd nad I/39 Špičák 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.8 

Lokalizace: Špičák - most nad I/39 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Sanace železobetonové konstrukce mostu nad silnicí I. tř. 

Náklady: 10,8 mil. Kč 

Období realizace (od - do): září 2009 - duben 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.2.3.9 Tranzitní doprava města 

Identifikace projektového námětu 

Název: Tranzitní doprava města 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.3.9 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: KÚ Jč 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 
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1.2.4    Obnova zničených místních komunikací a mostních objektů (Priorita) 

 1.2.4.1 Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým mostem Český 

Krumlov 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým mostem Český 

Krumlov 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Generální oprava vysoce frekventované lávky pro pěší přes Vltavu - 

hlavní přístup turistů do centra města. 

Náklady: 9,8 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Jaro 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 

 

 1.2.4.2 Přechody pro chodce Mír, Špičák, Objížďková, Vyšný 

Identifikace projektového námětu 

Název: Přechody pro chodce Mír, Špičák, Objížďková, Vyšný 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.2 

Lokalizace: Sídliště Mír, Špičák, ulice Objížďková, městská část Vyšný 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Rekonstrukce přechodů - zvýšení počtu aktivních prvků bezpečnosti 

(osvětlení, signalizace, apod.). 

Náklady: 0,6 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.2.4.3 Rekonstrukce opěrné stěny Serpentýna - chodník pro pěší 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rekonstrukce opěrné stěny Serpentýna - chodník pro pěší 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.3 

Lokalizace: Tř. Míru (Špičák - Vyšehrad)  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 

Oprava stávajícího dlážděného chodníku velmi strmým svahem - 

základní komunikační propojení pro pěší mezi centrem města, 

lokalitou Špičák a sídlišti Nádraží, Vyšehrad, Vyšný atd. 

Náklady: 0,4 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2011  

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.2.4.4 Propojení Za Nádražím – Mír 

Identifikace projektového námětu 

Název: Propojení Za Nádražím – Mír 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.4 

Lokalizace: Spojnice mezi sídlišti Nádraží a Mír 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Dlouhodobě požadované komunikační propojení mezi oběma sídlišti 

pro pěší a vozidla záchranného systému. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): 2010 - 2015  

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.2.4.5 Oprava mostu přes náhon u Šimona 

Identifikace projektového námětu 

Název: Oprava mostu přes náhon u Šimona 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.5 

Lokalizace: Široká, Ostrov  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Oprava dřevěného můstku.  

Náklady: 0,65 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.2.4.6 Rekonstrukce Lazebnického mostu 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rekonstrukce Lazebnického mostu 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.6 

Lokalizace: Radniční ul. – Latrán 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Generální rekonstrukce mostu ve středu města - MPR Č. Krumlov. 

Náklady: 6,6 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Podzim 2008 - jaro 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.2.4.7 Rekonstrukce mostu E. Beneše 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rekonstrukce mostu E. Beneše 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.7 

Lokalizace: Kájovská ul. - Linecká ul.  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Generální rekonstrukce mostu ve středu města - MPR Č. Krumlov. 

Náklady: 15,5 mil. Kč. 

Období realizace (od - do): 2010 – 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.2.4.8 Lávky přes Vltavu 

Identifikace projektového námětu 

Název: Lávky přes Vltavu 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.8 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 

Výstavba 2 nových lávek přes Vltavu pro pěší a cyklisty - další nová 

propojení MPR Č. Krumlov a MPZ Č. Krumlov - vazba na IOP 

Kláštery. 

Náklady: 37,80 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2010 – 2012 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

P 



Akční plán rozvoje města Český Krumlov 

  Říjen 2008 31 

• 1.2.4.9. Zpracování studie proveditelnosti stavby silniční tunel a most 

přes Vltavu na silnici II/157 v Českém Krumlově 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Zpracování studie proveditelnosti stavby silniční tunel a most přes 

Vltavu na silnici II/157 v Českém Krumlově 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.9 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Zpracování studie proveditelnosti stavby silniční tunel a most přes 

Vltavu na silnici II/157 v Českém Krumlově 

Náklady: 2 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Vyhotovení studie proveditelnosti 

Priorita: Vysoká 

 

• 1.2.4.10. Vyhotovení stavby silničního tunelu a mostu přes Vltavu na 

silnici II/157 v Českém Krumlově 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Vyhotovení stavby silničního tunelu a mostu přes Vltavu na silnici 

II/157 v Českém Krumlově 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.4.10 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Jihočeský kraj 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 
Vyhotovení stavby silničního tunelu a mostu přes Vltavu na silnici 

II/157 v Českém Krumlově 

Náklady: Cca 500 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2010 – 2015 

Indikátory: Počet metrů nově vybudovaného tunelu a mostu 

Priorita: Nespecifikováno 
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1.2.5     Začlenění Českého Krumlova do regionálních integrovaných 

dopravních systémů 

1.2.6  Podpora dopravního napojování města na nadregionální dopravní 

infrastrukturu 

 1.2.6.1 Autobusové zastávky ve městě - 1. etapa 

Identifikace projektového námětu 

Název: Autobusové zastávky ve městě - 1. etapa  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.6.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Výstavba nových přístřešků na autobusových zastávkách v rámci 

správního území města. 

Náklady: 2,375 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

1.2.7     Udržování, zkvalitňování a rozšiřování sítě cyklotras 

 1.2.7.1 Komunikace pro pěší a cyklo - U Trojice - ČOV – hřbitov 

Identifikace projektového námětu 

Název: Komunikace pro pěší a cyklo - U Trojice - ČOV – hřbitov 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.7.1 

Lokalizace: U Trojice – ČOV 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Nová cyklotrasa - propojení okrajových částí města  

ze severovýchodu na jih a jihovýchod. 

Náklady: 0,45 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.2.7.2 Cyklotrasa mezi sídlišti Plešivec – Domoradice 

Identifikace projektového námětu 

Název: Cyklotrasa mezi sídlišti Plešivec – Domoradice 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.7.2 

Lokalizace: Centrum a okrajové části města 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Vytvoření nové cyklotrasy - propojení jihozápad - severovýchod 

města. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): 2010 – 2011  

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 

 

 1.2.7.3 Komunikace pro pěší a cyklisty v úseku U Trojice – Pivovar 

Identifikace projektového námětu 

Název: Komunikace pro pěší a cyklisty v úseku U Trojice – Pivovar 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.2.7.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Nový chodník pro pěší a cyklisty - levý břeh Vltavy. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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Dílčí opatření: 1.3 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 

Odvětvové opatření 

 

1.3.1    Údržba, oprava a rozvoj technické infrastruktury města (Priorita) 

 1.3.1.1 Prodloužení kanalizace za Energem (Za Nádražím) – směr 

Kasárna 

Identifikace projektového námětu 

Název: Prodloužení kanalizace za Energem (Za Nádražím) – směr Kasárna 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.3.1.1 

Lokalizace: Sídliště Nádraží 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Prodloužení kanalizační sítě k lokalitě budoucí zástavby. 

Náklady: 2 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2010 ? 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.3.1.2 Rekonstrukce a doplnění kanalizace Vyšný 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rekonstrukce a doplnění kanalizace Vyšný 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.3.1.2 

Lokalizace: Městská část Vyšný 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Generální rekonstrukce stávající kanalizace - rozdělení na oddílnou 

kanalizaci. 

Náklady: 23 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2010 – 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.3.1.3 Obnova vodovodů na území města - 1. etapa 

Identifikace projektového námětu 

Název: Obnova vodovodů na území města - 1. etapa 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.3.1.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Generální obnova stávajících vodovodů v lokalitách Úvoz, ulice  

Pod Kaštany, Slupenecká. 

Náklady: 4,85 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2011 

Indikátory: Počet m obnovených vodovodů 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.3.1.4 Výměna azbestocementového potrubí v lokalitě Vyšný 

Identifikace projektového námětu 

Název: Výměna azbestocementového potrubí v lokalitě Vyšný 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.3.1.4 

Lokalizace: Městská část Vyšný 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Výměna azbestocementového potrubí VDJ Vyšný - kasárna a  

na sídlišti Vyšný 

Náklady: 8,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2011 

Indikátory: Počet m vyměněných potrubí 

Priorita: Vysoká 
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1.3.2 Realizace vodohospodářských opatření v územích postižených 

přívalovými dešti 

1.3.3 Zapojení podílu veřejných rozpočtů do investic do technické 

infrastruktury 

 

 

Dílčí opatření: 1.4 Zásobování energiemi 

Odvětvové opatření 

1.4.1     Rozhodování na základě energetické politiky města vycházející 

z ekologické politiky a hospodářské orientace (Priorita) 

1.4.2     Podpora realizace praktických opatření vedoucích ke snižování 

spotřeby energie (Priorita) 

 1.4.2.1 Obnova plynové kotelny ZŠ Plešivec 

Identifikace projektového námětu 

Název: Obnova plynové kotelny ZŠ Plešivec 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.1 

Lokalizace: Sídliště Plešivec II - ZŠ Plešivec 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Vestavba nové plynové kotelny do stávajícího pavilonu školy. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): 2010 ? 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.4.2.2 Mateřská škola T. G. Masaryka - repase oken 

Identifikace projektového námětu 

Název: Mateřská škola T. G. Masaryka - repase oken 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.2  

Lokalizace: Ulice T.G. Masaryka - budova MŠ 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Rekonstrukce stávajících dřevěných oken se zlepšením tepelně 

technických parametrů a úsporou energií na vytápění. 

Náklady: 0,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.4.2.3 Zateplení a výměna oken mateřské školy Plešivec II 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zateplení a výměna oken mateřské školy Plešivec II 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Výměna stávajících oken a zateplení obvod. plášťů - zlepšení tepelně 

technických parametrů s úsporou energií na vytápění. 

Náklady: 6,9 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.4.2.4 Zateplení mateřské školy Za Soudem 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zateplení mateřské školy Za Soudem 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Zateplení obvod. plášťů - zlepšení tepelně technických parametrů  

s úsporou energií na vytápění. 

Náklady: 1,3 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.4.2.5 Zateplení a výměna oken mateřské školy Vyšehrad 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zateplení a výměna oken mateřské školy Vyšehrad 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.5 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Výměna stávajících oken a zateplení obvod. plášťů - zlepšení tepelně 

technických parametrů s úsporou energií na vytápění. 

Náklady: 0,8 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.4.2.6 Zateplení a výměna oken mateřské školy Za Nádražím 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zateplení a výměna oken mateřské školy Za Nádražím 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.6  

Lokalizace: MŠ Za Nádražím 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Výměna stávajících oken a zateplení obvod. plášťů - zlepšení tepelně 

technických parametrů s úsporou energií na vytápění 

Náklady: 4,8 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.4.2.7 Základní škola Linecká – výměna oken 

Identifikace projektového námětu 

Název: Základní škola Linecká - výměna oken 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.7 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Výměna stávajících oken, památkově chráněný objekt - zlepšení 

tepelně technických parametrů s úsporou energií na vytápění. 

Náklady: 4,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.4.2.8 Základní škola Za Nádražím - zateplení a výměna oken 

Identifikace projektového námětu 

Název: Základní škola Za Nádražím - zateplení a výměna oken 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.8 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Výměna stávajících oken a zateplení obvod. plášťů - zlepšení tepelně 

technických parametrů s úsporou energií na vytápění. 

Náklady: 21 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.4.2.9 Základní škola Plešivec - zateplení a výměna oken 

Identifikace projektového námětu 

Název: Základní škola Plešivec - zateplení a výměna oken 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.9 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Výměna stávajících oken a zateplení obvod. plášťů - zlepšení tepelně 

technických parametrů s úsporou energií na vytápění. 

Náklady: 19,2 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.4.2.10 Základní škola Plešivec - zateplení objektu  

Identifikace projektového námětu 

Název: Základní škola Plešivec - zateplení objektu  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.4.2.10 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Zateplení obvod. pláště - zlepšení tepelně technických parametrů  

s úsporou energií na vytápění. 

Náklady: 8 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

1.4.3     Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 
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Dílčí opatření: 1.5 Podpora bytové výstavby 

Odvětvové opatření  

  

1.5.1   Zajištění rozvojových ploch daných Územním plánem města a řešení 

území možného výhledového rozvoje (Priorita) 

 1.5.1.1 Příprava území pro výstavbu nových bytových jednotek  

(i sociální) - plochy v majetku města 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Příprava území pro výstavbu nových bytových jednotek (i sociální) - 

plochy v majetku města 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.5.1.1 

Lokalizace: Nespecifikováno 

Žadatel: Soukromý subjekt 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 
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1.5.2  Zkvalitňování stávajícího obytného prostředí, zejména na sídlištích 

(Priorita) 

 1.5.2.1  Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově 

Identifikace projektového námětu 

Název: Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.5.2.1 

Lokalizace: Sídliště Nádraží 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Celková regenerace sídliště - veřejné plochy, chodníky, VO, sadové 

úpravy, mobiliář, dětská hřiště apod. 

Náklady: 40,174 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.5.2.2 Regenerace panelového sídliště Plešivec   

Identifikace projektového námětu 

Název: Regenerace panelového sídliště Plešivec 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.5.2.2 

Lokalizace: Sídliště Plešivec I a II 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Celková regenerace sídliště - veřejné plochy, chodníky, VO, sadové 

úpravy, mobiliář, dětská hřiště apod. 

Náklady: 86,98 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2010 – 2012 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.5.2.3  Regenerace panelového sídliště Špičák 

Identifikace projektového námětu 

Název: Regenerace panelového sídliště Špičák 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.5.2.3 

Lokalizace: Sídliště Špičák 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Celková regenerace sídliště - veřejné plochy, chodníky, VO, sadové 

úpravy, mobiliář, dětská hřiště apod. 

Náklady: 33,54 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2012 – 2013 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 1.5.2.4  Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém 

Krumlově - 1. etapa 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově 

- 1. etapa 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.5.2.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Městský úřad Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 

Vyřešení lokálního systému pěších stezek a obnova systému 

parkových pěšin, revitalizace celé plochy parku, obnova vstupních 

bran, oplocení, hřiště, veřejné osvětlení a kamerový systém. 

Náklady: 27,823 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009-2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 1.5.2.5  Stavební úpravy a městského parku v Českém Krumlově 2. etapa 

Identifikace projektového námětu 

Název: Stavební úpravy a městského parku v Českém Krumlově 2. etapa 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.5.2.5 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Městský úřad Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: Stavební úpravy jižních teras parku. 

Náklady: 17,648 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2010 – 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

1.5.3    Podpora zachovávání trvalého bydlení v centru města  
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Dílčí opatření: 1.6 Uchovávání historického jádra a historických 

předměstí 

Odvětvové opatření 

  

1.6.1   Aplikace zásad územní památkové ochrany na základě koncepčního 

řešení opírajícího se o systém účinné péče o památkový fond (Priorita) 

 1.6.1.1 Revitalizace areálu klášterů 

Identifikace projektového námětu 

Název: Revitalizace areálu klášterů 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.6.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Rada města, Zastupitelstvo města 

Stručný popis: 

Revitalizace areálu minoritského kláštera a kláštera řádu sv. Kláry  

v historickém centru a rehabilitace areálu pro ekonomicky udržitelné 

celoroční poskytování kulturních služeb odborné i laické veřejnosti, 

zaměřených na moderní formy uchování a prezentace kulturního 

dědictví spojeného s historií areálu a celého města s cílem otevřít 

prostor pro veřejnost. 

Náklady: 294 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

 

1.6.2     Vytváření podmínek pro omezování negativních vlivů na historické 

jádro a historická předměstí Českého Krumlova (Priorita) 

1.6.3  Revitalizace městského jádra a historických předměstí s ohledem 

na přírodní aspekty vodních ploch na území města 

1.6.4     Monitoring stavu památek v historickém jádru 

 

 

 

 

 

RA 

RA 

RA 

RA 
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Dílčí opatření: 1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch 

Průřezové 

opatření 

navazuje 

na: 

1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 

3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí  

pro podnikání i pracovní sílu 

  

1.7.1     Využívání stávajících průmyslových ploch a objektů uvnitř města  

pro nové funkce lépe vyhovující kvalitě a charakteru prostředí 

(Priorita) 

 1.7.1.1 Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný a vybudování 

zdravotně-technické vybavenosti města 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný a vybudování 

zdravotně-technické vybavenosti města 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.7.1.1 

Lokalizace: Bývalá kasárna Vyšný 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Odstranění nepotřebných budov v rámci bývalého areálu kasáren, 

příprava a následná výstavba nových tras ZTV. 

Náklady: 150 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 

 

1.7.2     Podpora polyfunkčnosti a zlepšení prostředí v průmyslové zóně 

Domoradice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 
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Dílčí opatření: 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 

Odvětvové opatření 

  

1.8.1  Zpracování a realizace politiky města ve vztahu k budování vyšší 

občanské vybavenosti (Priorita) 

1.8.2     Zajištění územní připravenosti rozšíření a zkvalitnění vybavenosti  

pro sport a rekreaci (Priorita) 

1.8.1    Zajištění účasti města v přípravě vybraných ploch pro vyšší občanskou 

vybavenost  
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Dílčí opatření: 1.9 Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných 

služeb 

Průřezové 

opatření 

navazuje 

na: 

1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 

  

1.9.1     Podpora zavedení nových systémů řízení kvality ve veřejné správě 

 1.9.1.1 Podpora aplikace metod a nástrojů řízení kvality ve veřejné 

správě 

Identifikace projektového námětu 

Název: Podpora aplikace metod a nástrojů řízení kvality ve veřejné správě 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Oddělení strategického rozvoje, MěÚ 

Stručný popis: 

Podpora a následná implementace moderní metody řízení kvality 

práce na MěÚ Český Krumlov - tzv. reinženýring, s jehož pomocí 

bude možné analyzovat procesy, strukturu a pracovní postupy  

na úřadě a na základě těchto výstupů provést efektivní změny 

organizační struktury a kompetencí zaměstnanců. 

Náklady: 0,4 mil. Kč  

Období realizace (od - do): Průběžně 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 

Zvýšení kvality řízení úřadu a přispění k implementaci účinnějších 

pravidel a metod pro fungování organizace, optimalizace práce 

úřadu  

Priorita: Vysoká  
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 1.9.1.2 Úpravy Městského úřadu Český Krumlov pro výkon veřejné 

správy 

Identifikace projektového námětu 

Název: Úpravy Městského úřadu Český Krumlov pro výkon veřejné správy 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.1.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Oddělení vnitřních věcí 

Stručný popis: 

Vznik nového kontaktního místa pro občany (znamená to provést 

stavební úpravy stávající podatelny a navazujícího prostoru, pořídit 

nové vybavení a zároveň provést úpravy bezbariérového vstupu  

do úřadu, včetně úprav vnitřního prostoru (výtah)) a zajištění 

odpovídajícího vzdělání pracovníků podatelny. 

Náklady: 4,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): První polovina roku 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Zlepšení dostupnosti a rozšíření spektra poskytovaných veřejných 

služeb 

Priorita: Vysoká 
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1.9.2    Aktualizace a hodnocení strategických a koncepčních dokumentů  

 1.9.2.1 Pravidelná aktualizace a hodnocení strategických koncepčních 

dokumentů 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Pravidelná aktualizace a hodnocení strategických koncepčních 

dokumentů 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Oddělení strategického rozvoje 

Stručný popis: 

Pravidelná kontrola a aktualizace všech důležitých strategických a 

rozvojových dokumentů, nezbytných pro efektivní rozhodování  

o dalším rozvoji města a jeho aktivit, vytvoření neustále aktuální 

databáze umožňující kvalifikované řídicí procesy. 

Náklady: 0,15 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Průběžně 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Pružnější reakce na aktuální potřeby města, umožnění efektivních 

řídicích a rozhodovacích procesů 

Priorita: Vysoká 
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1.9.3    Zlepšení vnitřní a vnější komunikace, vhodné využívání komunikačních 

prostředků (Priorita) 

 1.9.3.1  Systém pro získání, kategorizace, rozbory a využívání informací 

 Identifikace projektového námětu 

Název: Systém pro získání, kategorizace, rozbory a využívání informací 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.3.1  

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Ing. Arnošt Bednář 

Stručný popis: 

Záměrem je vytvoření systému, kde se budou kontinuálně 

zaznamenávat a vyhodnocovat informace, které usnadní a pomohou 

občanovi efektivně se podílet na správě společných věcí.  

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 
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1.9.4  Systematické vzdělávání úředníků a zástupců města (vzdělávání 

vedoucích zaměstnanců v oblasti kvality řízení a managementu, 

prohlubování jazykových dovedností a počítačové gramotnosti 

úředníků) (Priorita) 

 1.9.4.1 Systematické celoživotní vzdělávání pracovníků MěÚ 

 Identifikace projektového námětu 

Název: Systematické celoživotní vzdělávání pracovníků MěÚ 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.4.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Kancelář tajemníka, personální oddělení 

Stručný popis: 

Implementace systému vzdělávání, realizace projektů zaměřených 

na rozvoj průběžného profesního vzdělávání – prohlubující a 

rozšiřující vzdělávání reagující na změny ve veřejné správě – 

jazyková odbornost, počítačová gramotnost, rozšiřující vzdělávání 

vrcholového managementu (pravidla a nástroje řízení, efektivní 

komunikace, metody motivace, řešení konfliktů). 

Náklady: 1,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Průběžné – od roku 2009  

Indikátory: Počet vzdělávacích kurzů, počet proškolených osob 

Předpokládané přínosy: 
Zvýšení a prohlubování kvalifikace úředníků, zefektivnění řízení 

lidských zdrojů 

Priorita: Vysoká 

 

 

1.9.5    Podpora programů celoživotního vzdělávání úředníků (Priorita) 
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1.9.6    Podpora zavádění služeb elektronické veřejné správy - moderní ICT,  

e-Government zavádění registrů, spisové služby, datová centra… 

 1.9.6.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě na pořízení serverů a 

software 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zavádění ICT v územní veřejné správě  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.6.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Oddělení vnitřních věcí 

Stručný popis: 

Modernizace datové sítě MěÚ - pořízení výkonnějšího a 

spolehlivějšího serveru s redundantním zdrojem a pořízení 

příslušného softwaru. 

Náklady: 3,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Vytvoření zabezpečené a moderní informační infrastruktury MěÚ 

Priorita: Vysoká 
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 1.9.6.2 Zavedení elektronické podatelny a spisové služby 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zavedení elektronické podatelny a spisové služby 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.6.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: oddělení vnitřních věcí 

Stručný popis: 

Na základě zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě 

pořídit a implementovat produkt elektronické podatelny a spisové 

služby na MěÚ Č. Krumlov, proškolení uživatelů, průběžná 

aktualizace systému. 

Náklady: 0,25 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Konec roku 2008 - první polovina roku 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Zefektivnění práce podatelny (v souvislosti s vytvořením nového 

pracoviště front desk office) 

Priorita: Nespecifikováno 

 

 

 1.9.6.3 Zabezpečení komunikačních rozhraní pro práci s elektronickými 

systémy veřejné správy 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Zabezpečení komunikačních rozhraní pro práci s elektronickými 

systémy veřejné správy 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.6.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor vnitřních věcí 

Stručný popis: 

Na základě zákona č. 365/2000 Sb. O informačních systémech 

veřejné správy - dodání příslušných dokumentů a know-how pro 

periodickou revizi atestačního procesu bezpečnosti IS MěÚ. 

Náklady: 0,2 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Konec roku 2008 - první polovina roku 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Zpracování bezpečnostní politiky IS MěÚ, zajištění bezpečnosti IS 

Priorita: Nespecifikováno 
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 1.9.6.4 Tvorba informační a komunikační strategie, zavedení 

komunikačních technologií 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Tvorba informační a komunikační strategie, zavedení komunikačních 

technologií 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 1.9.6.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Kancelář starosty 

Stručný popis: 

Umožnění důvěryhodné elektronické komunikace s veřejnou správou, 

zavedení sady aplikací, usnadňující řešení běžných životních situací a 

podnikání. 

Náklady: 2 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Konec roku 2008 - první polovina roku 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Kultivace styku se zákazníky, občany, zlepšení komunikace s občany 

Priorita: Nespecifikováno 
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Dílčí opatření: 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 

Odvětvové opatření 

  

2.1.1   

• Vznik sítě profesních sdružení ze zástupců veřejné správy, 

podnikatelských a neziskových subjektů, a poté vytvořit úzký tým 

manažerů, reprezentujících management cestovního ruchu v ČK a 

podílejících se na plánování a rozhodování v oblasti cestovního ruchu 

v Českém Krumlově (Priorita) 

• Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce 

města v oblasti cestovního ruchu (Priorita) 

• Koordinace činností managementu cestovního ruchu v Českém 

Krumlově s činností lokálních, krajských, celostátních a mezinárodních 

autorit v oblasti cestovního ruchu  

• Vytvoření krizového scénáře řízení cestovního ruchu a jejich začlenění 

do systému krizového managementu města (Priorita) 

Rozvojová aktivita 2.1.1 souvisí s 2.3.1 Zpracování, naplnění, monitoring a 

vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti památkové péče (management 

plán), zavedení managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření kulturních 

a historických hodnot, vzájemná komunikace a koordinace zainteresovaných 

subjektů, ke které je přiřazen projektový námět 2.3.1.1 Management plán města 

Český Krumlov – památky UNESCO. 

 

 

Strategický cíl problémového okruhu  

Vhodně využívat a rozvíjet turistický, kulturní a historický potenciál města s ohledem na 

hodnotu tohoto urbanistického celku i jeho detailů a zachování všech funkcí města pro 

spokojený život jeho obyvatel. Rozvíjet Český Krumlov jako kulturní a turistické 

centrum mezinárodního významu. 

Na principech udržitelného rozvoje budovat Český Krumlov jako přirozené sídelní, 

kulturní i správní centrum regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města 

a spokojenost občanů. 
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 2.1.1.1 Projekt vytvoření sítě profesních sdružení v oblasti služeb 

cestovního ruchu a kultury ve městě 

– projektový námět souvisí s RA 2.1.8 a 2.1.12 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Projekt vytvoření sítě profesních sdružení v oblasti služeb cestovního 

ruchu a kultury ve městě 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.1.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: 
Město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou 

komorou a Českokrumlovským rozvojovým fondem 

Garant: Jihočeská hospodářská komora 

Stručný popis: 

Vznik této sítě je základem a podmínkou pro vytvoření organizační 

struktury managementu cestovního ruchu a kultury v podobě 

spolupráce veřejné správy, podnikatelů a dalších subjektů např. 

neziskových organizací. Je předpokladem pro společnou tvorbu 

dlouhodobé koncepce cestovního ruchu a kultury. Pověřená osoba bude 

řídit motivační kampaň pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu 

a kultury, aby se zapojily do sítě, a vypracuje strukturu sítě. Zapojené 

subjekty se dle svého oboru zařadí do příslušného profesního sdružení 

(cechu; např. cech hoteliérů) a ze svých řad si zvolí zástupce, jenž 

bude zastupovat své sdružení, tlumočit jeho připomínky a náměty, 

komunikovat s MěÚ. 

Náklady: 0,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2011 

Indikátory: 
1. Počet vzniklých sdružení 

2. Počet členů 

Předpokládané přínosy: 

Vytvoření sítě profesních skupin (cechů), které budou městu partnerem 

při tvorbě, naplňování strategií v oblasti cestovního ruchu a kultury a 

budou za jejich plnění také odpovědny 

Priorita: Vysoká 
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 2.1.1.2 Dlouhodobá koncepce města v oblasti cestovního ruchu 

– projektový námět souvisí s RA 2.1.6 a 2.2.1 

Identifikace projektového námětu 

Název: Dlouhodobá koncepce města v oblasti cestovního ruchu 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.1.1.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Českokrumlovský rozvojový fond 

Garant: Českokrumlovský rozvojový fond  

Stručný popis: 

Koncepce systému řízení turistické destinace Český Krumlov do roku 

2015 – kdo, jaká organizační struktura, zodpovědnosti, kompetence, 

financování, směřování destinace.  

Náklady: 0,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010  

Indikátory: 
Koncepce jako konsenzus všech zainteresovaných stran – profesní 

sdružení, veřejná správa atd.  

Předpokládané přínosy: 
Vytvořená koncepce bude rozhodujícím dokumentem, podle kterého se 

bude Český Krumlov řídit jako turistická destinace 

Priorita: Vysoká 

 

 

 2.1.1.3 Manuál krizové komunikace 

Zařazen do problémového okruhu 7 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

jako projektový námět 7.1.2.5 Manuál krizové komunikace. 

 

 

2.1.2  Propagace cestovního ruchu města a regionu v tištěných materiálech, na 

internetu, na veletrzích, odborných workshopech a domácích 

i zahraničních prezentacích, v médiích, organizace vlastních fam a press 

tripů - veškeré marketingové aktivity naplňovat dle aktuálního ročního 

marketingového plánu (Priorita) 

Aktivita naplňuje cíl naplňování aktivit marketingového a komunikačního mixu, 

každoročně je zpracováván marketingový plán, ve kterém jsou tyto aktivity podrobně 

rozpracovány.  

RA 2.1.2 Souvisí s koncepcí cestovního ruchu a kultury, s komunikační strategií, 

s produktovými balíčky, s dotazníkovými a statistickými šetřeními, aj. 
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2.1.3  
• Zavedení systému ucelených produktů pro cílové segmenty (Priorita) 

• Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravit a otevřít 

novou „zimní“ expozici zámku (Priorita) 

• Podpora organizace kulturních a společenských akcí s důrazem 

na mimosezónní období a vícedenní akce   

• Podpora stávajících turistických atraktivit s celoročním provozem  

• Zpřístupnění nových turistických atraktivit s celoročním provozem  

• Zpřístupnění nových turistických atraktivit v širším okolí města       

• Modernizace orientačního systému na území města  

• Zapojení nabídky regionu do marketingových aktivit (Priorita) 

 2.1.3.1 Ucelené produkty cestovního ruchu „produktové balíčky“ včetně 

se zaměřením na kulturní nabídku  

– projektový námět souvisí s RA 2.1.4, 2.1.5 a 2.2.3 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Ucelené produkty cestovního ruchu „produktové balíčky“ včetně se 

zaměřením na kulturní nabídku 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.1.3.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Českokrumlovský rozvojový fond  

Garant: Českokrumlovský rozvojový fond  

Stručný popis: 

„Produktové balíčky“ = služby různých poskytovatelů zkompletované 

v pro klienta výhodný a komfortní produkt, účinný marketingový 

nástroj podporující prodej destinace, oslovující určitou klientelu, mířící 

na určité období roku či aktivity. Platforma komunikace a spolupráce 

subjektů v destinaci. Efektivní možnost a model zapojení nabídky 

regionu. V současné době mnohé hotely „produktových balíčků“ 

využívají. Součástí je také marketingová kampaň propagující balíčky. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Od roku 2009  

Indikátory: 
1. Počet produktových balíčků 

2. Počet zapojených subjektů 

Předpokládané přínosy: 
Široká nabídka „produktových balíčků“, která bude zahrnovat veškeré 

požadavky návštěvníků města 

Priorita: Vysoká 
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 2.1.3.2 Modernizace městského informačního systému (MIS) – I. a II. 

etapa – projektový námět souvisí s RA 2.1.7, 2.2.4, 2.4.2 

Identifikace projektového námětu 

Název: Modernizace městského informačního systému (MIS) – I. a II. Etapa 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.1.3.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Město Český Krumlov  

Stručný popis: 

Modernizace a inovace navigačního systému na území města, zejména 

podél příjezdových komunikací, ale také v rámci historického centra 

jako prvek orientace a komunikace s návštěvníky v rámci aplikace 

komunikačních nástrojů marketingového mixu turistické destinace.  

Náklady: 2,5 mil. Kč/etapa 

Období realizace (od - do): 2009 I. etapa/2010 II. Etapa 

Indikátory: Počet informačních ukazatelů a míst 

Předpokládané přínosy: 

Vznikne přehledný informační systém, který propojí významná a 

důležitá místa ve městě pomocí map, informačních stojánků, 

průvodců, atd.   

Priorita: Vysoká 
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 2.1.3.3 Českokrumlovská "family friendly" asociace 

– projektový námět souvisí s RA 2.1.5 a s problémovým okruhem 4 

Sociální oblast. 

Identifikace projektového námětu 

Název: Českokrumlovská "family friendly" asociace 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.1.3.3  

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: 
Nejprve vznikne organizace, nejspíše ve formě občanské sdružení, 

která se stane žadatelem  

Garant: Kavita Niravana Doodnauth 

Stručný popis: 

Zaměřit se na součinnost poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, 

místní samosprávy a neziskových organizací, které budou  

při plánování a poskytování svých služeb zohledňovat potřeby rodin  

s dětmi. Obsahem jsou podprojekty: vytvoření Mimibaru jako 

klidného místa pro uspokojení potřeb rodičů a dětí např. krmení, 

přebalení, odpočinek a hygienické zázemí, dále marketingové aktivity 

na podporu subjektů, které se zapojí a budou nabízet služby vhodné 

pro rodiny s dětmi (internetová prezentace ve třech jazycích, tištěné 

informace, "Family friendly" filmový klub, "Family friendly" filmový 

festival). 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Červen 2009 – prosinec 2011 

Indikátory: 

Vznik Mimibaru, internetové stránky, manuál standardu služeb  

pro rodiny s dětmi, tištěný průvodce městem a službami pro rodiny 

s dětmi, počet návštěvníků Mimibaru, uskutečněný filmový festival a 

počet návštěvníků 

Předpokládané přínosy: 

Vznik nového celoročního turistického produktu města Český 

Krumlov, zvýšení kvality služeb, zajištění komfortu pro rodiny 

s dětmi návštěvníků i občanů města a zvýšení image města jako 

přívětivého pro rodiny s dětmi 

Priorita: Střední 
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2.1.4    Vytvoření podmínek pro partnerství s profesionálními PCO agenturami 

(Professional Congress Organizers) 

Rozvojová aktivita 2.1.4 souvisí s 2.1.3 Zavedení systému ucelených produktů 

pro cílové segmenty (Priority), ke které je přiřazen projektový námět 2.1.3.1 Ucelené 

produkty cestovního ruchu „produktové balíčky“ včetně se zaměřením na kulturní 

nabídku. 

2.1.5 

• Zapojení nabídky regionu do marketingových aktivit  

• Podpora přeshraničních projektů cestovního ruchu  

Rozvojová aktivita souvisí s 2.1.3 Zavedení systému ucelených produktů pro cílové 

segmenty (Priority), ke které je přiřazen projektový námět 2.1.3.1 Ucelené produkty 

cestovního ruchu „produktové balíčky“ včetně se zaměřením na kulturní nabídku. 

2.1.6 

• Zavedení systému pravidelných výzkumů návštěvníků formou 

dotazníkových šetření (Priorita) 

• Pokračování v projektu sběru a analýzy kvantitativních údajů 

(statistická šetření)  

Rozvojová aktivita 2.1.6 souvisí s 2.1.1 Zpracování, naplnění, monitoring a 

vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti cestovního ruchu, ke které je 

přiřazen projektový námět 2.1.1.2 Dlouhodobá koncepce města v oblasti cestovního 

ruchu. 

Rozvojová aktivita 2.1.6 souvisí s 2.1.9 Aplikace „satelitního účtu cestovního ruchu“ 

v Českém Krumlově – na základě výsledků stanovit transparentní systém, pravidla 

pro reinvestici prostředků zpět do cestovního ruchu, ke které je přiřazen projektový 

námět 2.1.9. „Satelitní účet cestovního ruchu“ včetně kultury.   
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 2.1.6.1 Informační systém cestovního ruchu včetně kultury balíčky“ 

včetně se zaměřením na kulturní nabídku 

– souvisí s RA 2.1.9, 2.2.1 a 2.2.7 

Identifikace projektového námětu 

Název: Informační systém cestovního ruchu včetně kultury 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.1.6.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Město Český Krumlov  

Stručný popis: 

Informační systém obsahující jak kvantitativní = statistické údaje, 

tak kvalitativní = výsledky výzkumů, tak sekundární informace 

z oblasti cestovního ruchu a kultury. Komplex informací doplňuje 

přehled o = databáze institucí, spolků a firem, mapuje jejich činnost 

a potřeby. Nechybí základní ekonomické ukazatele výkonů 

cestovního ruchu a kultury. Je to komplexní informační systém a 

data musí být sledována, zpracovávána a vyhodnocována pravidelně. 

Je to nezbytný základ pro aplikaci lokálního satelitního účtu a 

podrobné analýzy ekonomiky těchto odvětví života města. 

Náklady: 0,25 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 
1. polovina roku 2009, poté každoročně, popř. každé dva roky, 

dlouhodobý projekt, který je třeba nastartovat 

Indikátory: Časové řady, trendy, studie vzniklé na základě statistického šetření  

Předpokládané přínosy: 

Získat přehled o všech institucích, spolcích a firmách a jejich nejen 

ekonomické činnosti, mít přehled o jejich trendech vývoje a umět 

předvídat vývoj v oblasti cestovního ruchu a kultury ve městě  

Priorita: Vysoká  
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2.1.7  Vytvoření komunikační strategie města Český Krumlov v oblasti 

cestovního ruchu jako jeden z významných marketingových nástrojů  

Rozvojová aktivita souvisí s 2.1.3 Modernizace orientačního systému na území města, 

ke které je přiřazen projektový námět 2.1.3.2 Modernizace městského informačního 

systému (MIS). 

Rozvojová aktivita souvisí s 2.2.1 Zavedení systému přehledu o kulturních aktivitách 

na území města. Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé 

koncepce města v oblasti kultury, ke které je přiřazen projektový námět 2.2.1.1 

Workshop pro organizátory kulturních akcí ve městě. 

 2.1.7.1 Komunikační strategie města Český Krumlov – projektový námět 

souvisí s 2.1.1, 2.2.4 a 2.4.2 a s problémovým okruhem 1 

Infrastruktura, dílčím opatřením 1.9 Posilování efektivnosti veřejné 

správy a veřejných služeb. 

Identifikace projektového námětu 

Název: Komunikační strategie města Český Krumlov  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.1.7.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Město Český Krumlov 

Stručný popis: 

Komunikační strategie v rámci marketingového mixu turistické 

destinace, opatření a vhodná komunikace v oblasti kultury zejména 

vůči aktérům kultury ve městě, vnější komunikace v rámci  

partnerství a členství města a vnitřní komunikace v rámci 

„městského holdingu“.  

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Manuály, rozšířené webové stránky  

Předpokládané přínosy: 

Vytvoření systému vnitřní a vnější komunikace města s občany  

i návštěvníky, který pomocí manuálů, www stránek, atd. poskytne 

návod co dělat a jak komunikovat např. v případě krize či ohrožení   

Priorita: Nespecifikováno 
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2.1.8   

• Aktivní spolupráce s odbornými školami cestovního ruchu v regionu 
(možnost stáží, praxe pro studenty v zařízeních cestovního ruchu aj.) 
(Priorita) 

• Získání pracoviště některé odborné školy domácí či zahraniční 
se zaměřením na cestovní ruch 

• Ocenění v oblasti cestovního ruchu  

Rozvojová aktivita 2.1.8 souvisí s 2.1.1 Vznik sítě profesních sdružení ze zástupců 

veřejné správy, podnikatelských a neziskových subjektů, a poté vytvořit úzký tým 

manažerů, reprezentujících management cestovního ruchu v ČK a podílejících se 

na plánování a rozhodování v oblasti cestovního ruchu v Českém Krumlově, ke které je 

přiřazen projektový námět 2.1.1.1 Projekt vytvoření sítě profesních sdružení v oblasti 

služeb cestovního ruchu a kultury ve městě. 

2.1.9 
• Aplikace „satelitního účtu cestovního ruchu“ v Českém Krumlově - 

na základě výsledků stanovit transparentní systém, pravidla 
pro reinvestici prostředků zpět do cestovního ruchu (Priorita) 

• Zefektivnění systému zákonné povinnosti výběru místních poplatků 
souvisejících s cestovním ruchem  

Rozvojová aktivita 2.1.9 souvisí s 2.1.6 Zavedení systému pravidelných výzkumů 

návštěvníků formou dotazníkových šetření, ke které je přiřazen projektový námět 

2.1.6.1 Informační systém cestovního ruchu včetně kultury. 
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 2.1.9.1 „Satelitní účet cestovního ruchu“ včetně kultury  

– projektový námět souvisí s 2.1.6 a 2.2.1    

Identifikace projektového námětu 

Název: „Satelitní účet cestovního ruchu“ včetně kultury   

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.1.9.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Město Český Krumlov  

Stručný popis: 

Analýza ekonomických ukazatelů výkonů cestovního ruchu a kultury 

v ekonomice města, kvantifikace multiplikačního efektu těchto 

odvětví, získání přehledu o „nákladech“ města na tyto odvětví a 

podklad pro zodpovědné rozhodování o podpoře a reinvesticích  

do cestovního ruchu a kultury.  

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): 2010  

Indikátory: Výstupy a statistiky  

Předpokládané přínosy: 
Získat přehled o nákladech a přínosech cestovního ruchu a kultury a 

možnostech reinvestice 

Priorita: Nespecifikováno 

 

 
2.1.10  Zavedení efektivního systému čerpání finančních prostředků  

z externích zdrojů (Priorita) 

Cílem je získat finanční prostředky z externích zdrojů, přispět tak do rozpočtu města 

na rozvoj cestovního ruchu (sponzoring, využívání grantových schémat – EU, Jihočeský 

kraj, apod.) – v současné době získávání externích zdrojů není řešeno systémově. 

Tato RA 2.1.10 souvisí s RA 2.1.9 Aplikace „satelitního účtu cestovního ruchu“ 

v Českém Krumlově - na základě výsledků stanovit transparentní systém, pravidla 

pro reinvestici prostředků zpět do cestovního ruchu (Priorita); Zefektivnění systému 

zákonné povinnosti výběru místních poplatků souvisejících s cestovním ruchem. 

RA 2.1.10 dále souvisí s RA 2.4.2 Vytvoření, naplňování, monitoring a vyhodnocování 

vnější komunikační strategie města. Zpracování vhodných forem vnějších PR města. 

Větší zapojení městských a krajských zastupitelů při prezentaci Českého Krumlova 

navenek (Priorita); Vytvoření vnitřní komunikační strategie města a pravidel jednotné 

prezentace městského holdingu. Dostatečná a včasná komunikace mezi organizátory 

významných aktivit (Priorita); Využití významných výročí a návštěv k PR města. 
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2.1.11  Orientace na vícedenní návštěvníky, podpora vícedenních a pravidelně 

se opakujících akcí s dlouhodobou tradicí   

Cílem je zvýšit počet přenocování – přilákat větší počet návštěvníků, kteří zůstanou 

více dní a podpora vícedenních akcí pomůže ke zvýšení vícedenních pobytů návštěvníků 

a tím zvýšení počtu přenocování. 

RA 2.1.11 souvisí s projektovým námětem 2.1.3.1 Ucelené produkty cestovního ruchu 

„produktové balíčky“ včetně se zaměřením na kulturní nabídku. A dále souvisí s RA 

2.2.3 Propagace kulturních aktivit organizovaných na území města v tištěných 

materiálech, na internetu, na veletrzích, odborných workshopech a domácích i 

zahraničních prezentacích, v médiích, organizace vlastních fam a press tripů 

se zaměřením na oblast kultury – veškeré marketingové aktivity naplňovat 

dle aktuálního ročního marketingového plánu (Priorita); Zapojit kulturní aktivity 

do systému ucelených produktů (Priorita). 

 

 

2.1.12  Zavedení systému, vzájemné koordinace a spolupráce kompetentních 

subjektů napříč problémovými okruhy Strategického plánu (Priorita) 

Rozvojová aktivita 2.1.12 souvisí s 2.1.1 Vznik sítě profesních sdružení ze zástupců 

veřejné správy, podnikatelských a neziskových subjektů, a poté vytvořit úzký tým 

manažerů, reprezentujících management cestovního ruchu v ČK a podílejících se 

na plánování a rozhodování v oblasti cestovního ruchu v Českém Krumlově, ke které je 

přiřazen projektový námět 2.1.1.1 Projekt vytvoření sítě profesních sdružení v oblasti 

služeb cestovního ruchu a kultury ve městě. 
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Dílčí opatření: 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 

Odvětvové opatření 

  

2.2.1   

• Podpora vzniku komunikační platformy pro oblast kultury (Priorita) 

• Zefektivnění využívání stávajícího koordinačního systému akcí na území města  

• Zavedení systému přehledu o kulturních aktivitách na území města. 

Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce 

města v oblasti kultury (Priorita) 

Rozvojová aktivita 2.2.1 souvisí s 2.1.1 Zpracování, naplnění, monitoring a 

vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti cestovního ruchu, ke které je 

přiřazen projektový námět 2.1.1.2 Dlouhodobá koncepce města v oblasti cestovního 

ruchu. 

Rozvojová aktivita 2.2.1 souvisí s 2.1.6 Zavedení systému pravidelných výzkumů 

návštěvníků formou dotazníkových šetření, ke které je přiřazen projektový námět 

2.1.6.1 Informační systém cestovního ruchu včetně kultury. 

Rozvojová aktivita 2.2.1 souvisí s 2.1.9 Aplikace „satelitního účtu cestovního ruchu“ 

v Českém Krumlově – na základě výsledků stanovit transparentní systém, pravidla 

pro reinvestici prostředků zpět do cestovního ruchu, ke které je přiřazen projektový 

námět 2.1.9.1 „Satelitní účet cestovního ruchu“ včetně kultury. 

Rozvojová aktivita 2.2.1 souvisí s 2.2.5 Podpora vzniku multifunkčního kulturního 

zařízení (Priorita), ke které je přiřazen projektový námět 2.2.5.1. Příprava 

projektového záměru multifunkčního kulturního, vzdělávacího a společenské zařízení. 
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 2.2.1.1 Workshop pro organizátory kulturních akcí ve městě  

- projektový námět souvisí s 2.1.7, 2.2.4 a 2.4.2. 

Identifikace projektového námětu 

Název: Workshop pro organizátory kulturních akcí ve městě 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.2.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Město Český Krumlov 

Stručný popis: 

Setkání lidí aktivně se podílejících na kulturním dění v Českém 

Krumlově. Představení chystaných projektů, edukační část např. 

přednáška pozvaného hosta, odborníka v oblasti managementu 

kultury nebo studium case studies – úspěšných realizovaných 

projektů a doprovodný program např. studijní cesta. 

1 - 2 x ročně 

Náklady: 0,2 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010   

Indikátory: 
1. Počet účastníků 

2. Počet přednášejících  

Předpokládané přínosy: 
Zlepšení vzájemné informovanosti o kulturním dění, možnost 

propojení jednotlivých kulturních projektů ve větší logické celky 

Priorita: Nespecifikováno  

 

 

2.2.2   
• Prezentace a podpora místních kulturních aktivit  

• Podpora místních uměleckých škol a kulturních vzdělávacích institucí  

Rozvojová aktivita 2.2.2 souvisí s 2.2.5 Podpora vzniku multifunkčního kulturního 

zařízení (Priorita), ke které je přiřazen projektový námět 2.2.5.1. Příprava 

projektového záměru multifunkčního kulturního, vzdělávacího a společenské zařízení.  

Rozvojová aktivita 2.2.2 souvisí s 2.4.2 Vytvoření, naplňování, monitoring a 

vyhodnocování vnější komunikační strategie města. Zpracování vhodných forem 

vnějších PR města. Větší zapojení městských a krajských zastupitelů při prezentaci 

Českého Krumlova navenek, ke které je přiřazen projektový námět 2.4.2.1 „Příběh 

města Český Krumlov“ – 700 let výročí města v roce 2009. 

 

 

 

 

P 
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 2.2.2.1 Partnerský grant na podporu talentů 

– projektový námět souvisí s 2.3.3 

Identifikace projektového námětu 

Název: Partnerský grant na podporu talentů 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.2.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Město Český Krumlov  

Stručný popis: 
Podpora umělecky nadaných studentů českokrumlovských škol 

formou studijního pobytu v zahraničí, atd. 

Náklady: 0,2 mil. Kč / 2 roky  

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Počet udělených stipendií  

Předpokládané přínosy: 
Zatraktivnění místních škol, zvýšení motivace studentů, kvalitní 

vzdělání jako investice do budoucnosti města 

Priorita: Nespecifikováno  

 

 

2.2.3   
• Propagace kulturních aktivit organizovaných na území města 

v tištěných materiálech, na internetu, na veletrzích, odborných 

workshopech a domácích i zahraničních prezentacích, v médiích, 

organizace vlastních fam a press tripů se zaměřením na oblast kultury – 

veškeré marketingové aktivity naplňovat dle aktuálního ročního 

marketingového plánu (Priorita) 

• Zapojit kulturní aktivity do systému ucelených produktů (Priorita) 

Rozvojová aktivita 2.2.3 souvisí s 2.1.3 Zavedení systému ucelených produktů 

pro cílové segmenty (Priority), ke které je přiřazen projektový námět 2.1.3.1 Ucelené 

produkty cestovního ruchu „produktové balíčky“ včetně se zaměřením na kulturní 

nabídku. 

 

P 
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2.2.4    Stanovit komunikační strategii v oblasti kultury (Priorita) 

Rozvojová aktivita 2.2.4 souvisí s 2.1.3 Modernizace orientačního systému na území 

města, ke které je přiřazen projektový námět 2.1.3.2 Modernizace městského 

informačního systému (MIS). 

Rozvojová aktivita 2.2.4 souvisí s 2.2.1 Zavedení systému přehledu o kulturních 

aktivitách na území města. Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení 

dlouhodobé koncepce města v oblasti kultury, ke které je přiřazen projektový námět 

2.2.1.1 Workshop pro organizátory kulturních akcí ve městě.  

 

 

2.2.5 
• Podpora vzniku multifunkčního kulturního zařízení (Priorita) 

• Opravy, rekonstrukce, modernizace stávajících zařízení pro kulturní a 

společenské akce 

 

 

 2.2.5.1 Příprava projektového záměru multifunkčního kulturního, 

vzdělávacího a společenského zařízení 

– projektový námět souvisí s 2.2.1 a 2.2.2. 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Příprava projektového záměru multifunkčního kulturního, 

vzdělávacího a společenského zařízení 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.2.5.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 
Dle analýzy potřeb českokrumlovského kulturního prostředí vytvoření 

projektu náplně a využití multifunkčního zařízení.  

Náklady: 
Odhad cca 10% z hodnoty celého projektu včetně realizace, kde se 

částka může pohybovat kolem cca 100 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010  

Indikátory: Projektová dokumentace a zpracovaný záměr  

Předpokládané přínosy: 
Odhalení potřeb Českokrumlovska v kulturní oblasti a na základě této 

analýzy vytvoření návrhu multifunkčního zařízení   

Priorita: Vysoká  

 

 

P 

RA 
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2.2.6 
• Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravit a otevřít 

novou „zimní“ expozici zámku (celoroční provoz) (Priorita) 
• Podpora organizace kulturních a společenských akcí s důrazem 

na mimosezónní období a vícedenní akce (Priorita) 
• Podpora stávajících kulturních zařízení s celoročním provozem 

(Priorita) 
• Zpřístupnění nových kulturních zařízení s celoročním provozem 

(Priorita) 

Přípravy „zimní“ expozice Státního hradu a zámku Český Krumlov probíhají. Objekt 

Hrádku, kde má vzniknout zámecké muzeum s celoročním provozem prochází 

v současné době rekonstrukcí. 

Společenské a kulturní akce v mimosezónním období jsou podporovány prostřednictvím 

finanční podpory města Český Krumlov. V roce 2008 byl poprvé vypsán grantový okruh 

na podporu kulturních a společenských akcí konaných v období říjen – prosinec 

pod názvem Zářící podzim v Českém Krumlově.  

Kulturní zařízení s celoročním provozem jsou podporována městem Český Krumlov 

prostřednictvím dotací na provoz (Městská knihovna, Kino, J.&K.), dotací na program 

(Městské divadlo), grantů na celoroční provoz, bezplatnou propagací v tiskovinách a 

na webu města, spoluprací Městské policie a odborů Městského úřadu při organizování 

akcí.       

V roce 2008 bylo Českokrumlovským rozvojovým fondem otevřeno Muzeum fotoateliér 

Seidel. 

 

 

2.2.7   
• Aplikace „satelitního účtu kultury“ v Českém Krumlově - na základě 

výsledků stanovit transparentní systém, pravidla pro reinvestici 
prostředků zpět do kultury (v rámci aplikace satelitního účtu cestovního 
ruchu) (Priorita) 

• Vytvořit funkční grantový systém na podporu kultury(Priorita)  
• Zefektivnění systému zákonné povinnosti odvodu místních poplatků 
• Aplikace vyhlášek a nařízení v oblasti kultury  

Rozvojová aktivita 2.2.7 souvisí s 2.1.6 Zavedení systému pravidelných výzkumů 

návštěvníků formou dotazníkových šetření, ke které je přiřazen projektový námět 

2.1.6.1 Informační systém cestovního ruchu včetně kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

RA 
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Dílčí opatření: 2.3 Ochrana kulturních a historických hodnot 

Odvětvové opatření 

  

2.3.1. 

• Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce 

města v oblasti památkové péče (management plán), zavedení 

managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření s kulturními 

a historickými hodnotami, vzájemná komunikace a koordinace 

zainteresovaných subjektů (Priorita)  

• Hledání společenského konsenzu v oblasti ochrany, obnovy a využívání 

památek ve spolupráci města, památkových institucí a vlastníků 

(Priorita) 

• Podpora optimalizace funkčního využití objektů v historickém jádru a 

historických předměstích 

 

 

 2.3.1.1 Management plán města Český Krumlov – památky UNESCO 

– projektový námět souvisí s 2.1.1, 2.3.2 a 2.3.3. 

Identifikace projektového námětu 

Název: Management plán města Český Krumlov – památky UNESCO  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.3.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Město Český Krumlov 

Stručný popis: 

Management plán jako systém kontroly, ochrany a regulace 

využívání a rozvoje památky UNESCO. Obvykle vypracováván  

na období 10 let. Pro příští období požadavek Výboru pro světové 

dědictví UNESCO na jeho zpracování.  

Náklady: 0,3 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Září 2009 – prosinec 2010 

Indikátory: Vytvořený a schválený plán 

Předpokládané přínosy: 

Vznik dlouhodobé koncepce města v oblasti péče o památku 

UNESCO, monitoring, management v oblasti ochrany a hospodaření 

s historickým statkem 

Priorita: Vysoká  

 

 

 

RA 
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2.3.2  Tvorba systému a metodiky ochrany a péče o architektonické památky 
místního významu a jejich souborů 

Rozvojová aktivita 2.3.2 souvisí s 2.3.1 Zpracování, naplnění, monitoring a 

vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti památkové péče (management 

plán), zavedení managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření kulturních a 

historických hodnot, vzájemná komunikace a koordinace zainteresovaných subjektů, 

ke které je přiřazen projektový námět 2.3.1.1 Management plán města Český Krumlov 

– památky UNESCO. 

2.3.3  
• Realizace vzdělávacích projektů se školami ve městě zaměřených  

na téma UNESCO, ochrana a využití památek, historie, významná 

výročí a události města (Priorita) 

• Pořádání seminářů, besed, exkurzí, dnů otevřených dveří památek a 

dalších vzdělávacích projektů pro občany města  

• Spolupráce s dalšími historickými městy (památky UNESCO, 

památkové rezervace, atd.)  

Rozvojová aktivita 2.3.3 souvisí s 2.3.1 Zpracování, naplnění, monitoring a 

vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti památkové péče (management 

plán), zavedení managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření kulturních a 

historických hodnot, vzájemná komunikace a koordinace zainteresovaných subjektů, 

ke které je přiřazen projektový námět 2.3.1.1 Management plán města Český Krumlov 

– památky UNESCO. 

Rozvojová aktivita 2.3.3 souvisí s 2.2.2 Podpora místních uměleckých škol a kulturních 

vzdělávacích institucí, ke které je přiřazen projektový námět 2.2.2.1 Partnerský grant 

na podporu talentů. 

Rozvojová aktivita 2.2.2 souvisí s 2.4.2 Vytvoření, naplňování, monitoring a 

vyhodnocování vnější komunikační strategie města. Zpracování vhodných forem 

vnějších PR města. Větší zapojení městských a krajských zastupitelů při prezentaci 

Českého Krumlova navenek, ke které je přiřazen projektový námět 2.4.2.1 „Příběh 

města Český Krumlov“ – 700 let výročí města v roce 2009. 

2.3.4   Zavedení systému profesionálního fundraisingu (Priorita) 
RA 

RA 
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Dílčí opatření: 2.4 Vnější vztahy  

Odvětvové opatření 

  

2.4.1  

• Naplňování stávajících a rozvoj dalších meziměstských vztahů. 

Prohlubování poznatků o zkušenostech s rozvojem srovnatelných měst 

- především měst zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO 

(Priorita)  

• Aktivně se podílet na organizaci vybraných akcí a projektů partnerů 

• Vytvoření systému funkčního grantového systému na podporu 

zahraniční spolupráce (Priorita) 

• Vytvoření systému partnerství s významnými institucemi a firmami 

(Priorita)  

V roce 2008 bude uzavřeno partnerství s italským městem San Gimignano, zapsaným 

na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

2.4.2  

• Vytvoření, naplňování, monitoring a vyhodnocování vnější 

komunikační strategie města. Zpracování vhodných forem vnějších PR 

města. Větší zapojení městských a krajských zastupitelů při prezentaci 

Českého Krumlova navenek (Priorita) 

• Vytvoření vnitřní komunikační strategie města a pravidel jednotné 

prezentace městského holdingu. Dostatečná a včasná komunikace 

mezi organizátory významných aktivit (Priorita) 

• Využití významných výročí a návštěv k PR města 

Rozvojová aktivita 2.4.2 souvisí s 2.1.3 Modernizace orientačního systému na území 

města, ke které je přiřazen projektový námět 2.1.3.2 Modernizace městského 

informačního systému (MIS). 

Rozvojová aktivita 2.4.2 souvisí s 2.2.1 Zavedení systému přehledu o kulturních 

aktivitách na území města. Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení 

dlouhodobé koncepce města v oblasti kultury, ke které je přiřazen projektový námět 

2.2.1.1 Workshop pro organizátory kulturních akcí ve městě. 

RA 

RA 
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 2.4.2.1 „Příběh města Český Krumlov“ – 700 let výročí města v roce 

2009 – projektový námět souvisí s RA 2.2.2 a 2.3.3. 

Identifikace projektového námětu 

Název: Příběh města Český Krumlov“ – 700 let výročí města   

Zařazení v rámci Akčního plánu: 2.4.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Příběh města Český Krumlov“ – 700 let výročí města   

Stručný popis: 

Významné výročí města – první zmínka o Českém Krumlově jako 

městě. Projekt složený z několika podprojektů: Slavnosti města, 

zapojení kulturních akcí a institucí, práce se školami ve městě, 

výstava a vydání publikace, exteriérová expozice. 

Náklady: 1 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 1.1. – 31.12.2009 

Indikátory: 
Uskutečněné akce, počet návštěvníků, vydané tiskoviny, vydaná 

publikace 

Předpokládané přínosy: 
Identifikace obyvatel, rozšíření znalostí o vlastní historii, rozšířená 

nabídka pro návštěvníky města 

Priorita: Vysoká  

 

 

2.4.3  

• Zapojení města do významných mezinárodních struktur 

• Optimalizace členství města v jednotlivých sdruženích a využití 

možností, které z členství vyplývají (Priorita) 

• Aktivně se podílet na organizaci vybraných akcí a projektů 

partnerů/dalších subjektů 

• Podpora grantového systému Partnerství  

Město Český Krumlov se aktivně podílí na řadě akcí a projektů. V roce 2009 by měla 

být zintenzivněna spolupráce na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov 

formou spolupořadatelství. 
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Strategický cíl problémového okruhu 

 

Rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat vhodné investiční prostředky 

v souladu s hospodářskou orientací města a za předpokladu respektování ekonomicky 

udržitelného rozvoje města, zachování kulturního a historického dědictví a životního 

prostředí Českého Krumlova. 

 

 
Dílčí opatření: 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a 

atraktivního prostředí pro podnikání i pracovní sílu 

Průřezová 

opatření 

navazuje 

na: 

1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 

1.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch  

1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 

2.1 Rozvoj cestovního ruchu 

2.2 Rozvoj kulturních aktivit 

6.1 Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního 

vzdělávání a výchovy 

  

3.1.1  Vytváření podmínek pro zajištění strukturované nabídky bydlení 

(Priorita) 

Prioritní rozvojová aktivita je naplňována skrze aktuální bytovou politiku města, v rámci 

které jsou řešeny konkrétní projektové záměry. 

3.1.2  Prezentace Českého Krumlova nejen jako turistického centra, ale i jako 

místa zajímavého z hlediska podnikání, bydlení a pracovních 

příležitostí 

Rozvojová aktivita 3.1.2 je součástí public relations města a je odvislá od Územního 

plánu. V souladu s Územním plánem se mohou vytvářet prostory pro vybudování 

zařízení pro učňovské školství. Dále v lokalitě kasárna je možno vytvořit (v souladu 

s Územním plánem) nabídku příležitostí, tj. pozemků, budov, pro podnikání, bydlení, 

atd. 

 
 
 
 

RA 
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 3.1.2.1 Rozšíření služeb sekce „Podnikatel“ na webových stránkách 

města 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rozšíření služeb sekce „Podnikatel“ na webových stránkách města 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 3.1.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Českokrumlovský rozvojový fond, Jihočeská hospodářská komora 

Stručný popis: 
Sekce „Podnikatel“ bude poskytovat souhrn aktuálních informací 

využitelných a užitečných nejen pro podnikatelské subjekty města. 

Náklady: 0,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010  

Indikátory: Návštěvnost www stránek sekce „Podnikatel“ 

Předpokládané přínosy: 

Poskytování relevantních informací o podnikatelských subjektech, 

investičních a obchodních příležitostech ve městě sloužících jak 

samotným podnikatelským subjektům tak pro veřejnosti 

Priorita: Vysoká  

 
 

3.1.3    Podpora učňovského školství 

Rozvojová aktivita 3.1.3 Podpora učňovského školství je v kompetenci Jihočeského 

kraje, město však může vytvořit podmínky pro rozvoj učňovského školství např. tím, že 

poskytne prostory pro výuku. Tato aktivita je provázána s Územním plánem.  

RA 

P 
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Dílčí opatření: 3.2 Rozvoj stávajícího podnikání a podpora nových 

podnikatelských aktivit 

Průřezová 

opatření 

navazuje 

na: 

1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 

2.1 Rozvoj cestovního ruchu 

2.2 Rozvoj kulturních aktivit 

3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kavlitního a atraktivního prostředí  

pro podnikání i pracovní sílu 

  

3.2.1  Zajištění územní připravenosti pro vytváření investičních příležitostí 

(Priorita) 

Rozvojová aktivita se bude naplňovat dle aktuálních potřeb s ohledem na Územní plán 

a regulační plány. 

3.2.2  Podpora podnikání zaměřená na zlepšení struktury nabídky zboží a 

služeb (Priorita) 

Město projekty zařazené do této rozvojové aktivity nemůže realizovat, avšak může 

místní podnikatele, kteří budou projektové náměty tohoto typu tvořit, podpořit tím, že 

jim dle dohody zajistí a poskytne pozemky, budovy, atd.  

Součástí této rozvojové aktivity je také podpora vzniku vědeckotechnických parků, 

podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. 

3.2.3  Rozvíjení spolupráce města a podnikatelů i jejich sdružení a organizací 

(např. Jihočeská hospodářská komora) (Priorita) 

Rozvojová aktivita je naplněna projektovým námětem uvedeným v rozvojové aktivitě 

3.1.2 Prezentace Českého Krumlova nejen jako turistického centra, ale i jako místa 

zajímavého z hlediska podnikání, bydlení a pracovních příležitostí. 

 3.2.3.1 Rozšíření služeb sekce „Podnikatel“ na webových stránkách 

města (viz str. 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 

RA 

RA 
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Strategický cíl problémového okruhu 

Trvale a efektivně naplňovat strategickou vizi problémového okruhu a podporovat 

komunitní plánování. 

 

 
 

Dílčí opatření: 4.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb  

Odvětvové opatření 

4.1.1 Pravidelná aktualizace komunitního plánu sociálních služeb (Priorita) 

 4.1.1.1 Aktualizace a revize komunitního plánu 

Identifikace projektového námětu 

Název: Aktualizace a revize komunitního plánu  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 4.1.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Stručný popis: 

V současné době je aktualizován 1. Komunitní plán sociálních služeb 

ve městě Český Krumlov na léta 2006 – 2008. Jeho aktualizace – 

respektive tvorba 2. KPSS na léta 2009 – 2011 by měla být 

dokončena počátkem roku 2009. Nicméně komunitní plán musí 

procházet pravidelnou revizí a aktualizací v souvislosti se změnami 

v sociální oblasti, pro mnohá opatření je nutné zajistit průzkumy a 

výzkumy, na základě kterých se komunitní plán pravidelně 

aktualizuje (tj. také specifikace jednotlivých opatření a monitoring 

naplňování vč. zjišťování dat od poskytovatelů apod.). Navíc je 

potřeba stanovovat každoročně prioritní oblasti, od nichž se odvíjí 

případná podpora města vybraným potřebným službám včetně 

zaměření městských grantových systémů na podporu sociální oblasti. 

KPSS úzce souvisí i s realizací dalších projektových záměrů akčního 

plánu a zajišťuje základní podmínky pro realizaci komunitního 

plánování a implementaci komunitních plánů v sociální oblasti.  

KPSS zahrnuje konkrétně tyto aktivity: 

 zapojování komunity do plánování a naplňování rozvoje sociálních 

a souvisejících služeb (KPSS)  

 podpora rozšíření plánování sociálních služeb na region - koncepce 

 monitoring naplňování komunitního plánu - metodika 

 koordinace KPSS včetně zachování pracovních skupin v rámci 

RA 

P 
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4.1.2  Trvalá aktivizace komunity a její zapojení do plánování  

 Aktivita zahrnuta v rámci projektového námětu 4.1.1.1 

 

4.1.3  Podpora postupného zapojování okolních obcí do spolupráce  

na komunitním plánování 

 Aktivita zahrnuta v rámci projektového námětu 4.1.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

implementace i aktualizace plánu 

realizace průzkumů ke specifikaci potřebnosti identifikovaných 

opatření komunitního plánu  

Náklady: 2,7 mil.  Kč  

Období realizace (od – do): 2009 – 2010 a dále 

Indikátory: počet osob podporující poskytování sociálních služeb 

Předpokládané přínosy: 

Efektivní plánování potřebné sítě sociálních a souvisejících služeb  

ve městě za účasti města, odborníků i uživatelů s cílem zajistit 

prostředky na koordinaci procesu a implementaci rozvojového plánu 

v sociální oblasti  

Priorita: Vysoká 

RA 

RA 
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Dílčí opatření: 4.2 Rozvoj systému sociálních služeb prostřednictvím 

implementace komunitních plánů 

Odvětvové opatření 

4.2.1  Monitoring a naplňování komunitního plánu (Priorita) 

 Aktivita zahrnuta v rámci projektového námětu 4.1.1.1 

 
 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Koncepce grantových systémů v sociální oblasti a financování služeb 

ve městě 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 4.2.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Stručný popis: 

Pro zabezpečení jednotnosti a vyšší efektivnosti je bezpodmínečně 

nutné sjednotit jak grantové systémy v sociální oblasti (grantový 

systém – komplexní program prevence a grantový systém na podporu 

realizace komunitních plánů), tak obecně principy přidělování 

finančních prostředků a podporu identifikovaných potřebných služeb 

z městského rozpočtu. Některé služby spadají pod odbor školství, jiné 

pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Prostředkem k naplnění 

tohoto projektového záměru je tvorba a naplňování koncepce 

financování služeb v sociální oblasti a koncepce grantových systémů 

v sociální oblasti. I tento projektový záměr úzce souvisí a může být 

součástí projektového záměru 4.1.1.1. 

Náklady: 1,2 mil. Kč / rok – grantová schémata v sociální oblasti 

z toho dotace/vlastní zdroje v %: Nespecifikováno 

Období realizace (od – do): 2009 

Indikátory: Vytvořená koncepce 

Předpokládané přínosy: Zajištění efektivního financování potřebných služeb v sociální oblasti 

Priorita: Vysoká 

 
 

4.2.2  Rozvoj grantových systémů v sociální oblasti a podpora služeb včetně 

investičních záměrů stanovených komunitním plánem (Priorita) 

 4.2.2.1 Koncepce grantových systémů v sociální oblasti a financování 

služeb ve městě 

RA 

P 

RA 
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 4.2.2.2 Podpora služeb včetně investičních záměrů stanovených 

komunitním plánem 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Podpora služeb včetně investičních záměrů stanovených komunitním 

plánem 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 4.2.2.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor strategického rozvoje 

Stručný popis: 

Spolupráce města, jednotlivých odborů MěÚ a poskytovatelů  

na implementaci komunitního plánu – 1) partnerská příprava 

projektových žádostí potřebných investičních i neinvestičních záměrů 

stanovených komunitním plánem a 2) podpora města dofinancování 

projektů poskytovatelům, kteří realizují potřebné projekty 

z externích či vlastních zdrojů, případně spolufinancování projektů, 

na něž nelze získat externí finanční prostředky (tuto druhou část 

projektového záměru řeší projektový záměr 4.2.2.1). 

Náklady: Náklady budou stanoveny dle aktuálních projektů  

Období realizace (od – do): Od 2009 dále 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Naplňování jednotlivých opatření KPSS – nastavování efektivní sítě 

služeb v sociální oblasti 

Priorita: Vysoká 
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 4.2.2.3 Vybudování Domova pro seniory a ZP s komplexní nabídkou 

služeb  

Identifikace projektového námětu 

Název: Vybudování Domova pro seniory a ZP s komplexní nabídkou služeb  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 4.2.2.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

Tomuto projektovému záměru na vybudování domova pro seniory a 

ZP s komplexní nabídkou služeb musí předcházet ověření potřebnosti 

– realizace průzkumu (viz projektový záměr 4.3.3.1) k zajištění 

potřebných dat a informací ohledně potřebnosti kapacity a služeb 

domova v návaznosti na možnosti rozvoje terénních služeb pro dané 

CS. Na základě tohoto průzkumu realizovat projektovou přípravu  

pro zřízení domova s potřebnou kapacitou a službami. Realizace 

tohoto záměru byla již součástí 1. Komunitního plánu města Český 

Krumlov. 

Náklady: 80 mil. Kč 

Období realizace (od – do): 2009 – 2012 

Indikátory: Průzkum, Projektová dokumentace, Nové sociální zařízení 

Předpokládané přínosy: 
Zajištění komplexních služeb pro seniory a ZP - doplnění chybějícího 

spektra služeb  

Priorita: Vysoká 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 



Akční plán rozvoje města Český Krumlov 

  Říjen 2008 86 

 4.2.2.4 Rekonstrukce objektu Špičák 114 – rozvoj infrastruktury  

pro sociální integraci 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Rekonstrukce objektu Špičák 114 – rozvoj infrastruktury pro sociální 

integraci 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 4.2.2.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno  

Stručný popis: 

Tento projektový záměr souvisí s nevyhovujícím stavem objektu, kde 

sídlí CPDM, o.p.s. , a kde je zároveň vhodné zřídit středisko 

sociálních a souvisejících služeb pro více poskytovatelů, jako 

v jednom z mála objektů ve městě, který je pro tento účel vhodný  

(i z hlediska dostupnosti služeb pro občany města). Rekonstrukce 

objektu a jeho využití pro poskytování významných služeb 

poskytovatelů v jednom objektu (např. – Centrum  

pro pomoc dětem a mládeži, Centrum sociálních služeb, Centrum  

pro zdravotně postižené) vyřeší efektivně do budoucna zázemí těchto 

spolupracujících organizací a potřebných služeb na jednom místě 

„pod jednou střechou“ a zajistí sdílení zdrojů a dostupnost služeb  

pro občany.  

Náklady: 22 mil. Kč 

Období realizace (od – do): 2009 – 2010 

Indikátory: Projektová dokumentace a zahájení rekonstrukce objektu 

Předpokládané přínosy: 
Udržení a zkvalitnění podmínek pro poskytování potřebných služeb 

v sociální oblasti ve městě a zajištění jejich dostupnosti pro uživatele 

Priorita: Vysoká 
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 4.2.2.5 Zajištění prostor na sídlišti Mír pro komunitní centrum – aktivity 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, streetwork, 

vzdělávací a volnočasové aktivity 

Identifikace projektového námětu 

Název: 

Zajištění prostor na sídlišti Mír pro komunitní centrum – aktivity 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, streetwork, vzdělávací a 

volnočasové aktivity 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 4.2.2.5 

Lokalizace: Český Krumlov, sídliště Mír 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

Zajistit na sídlišti Mír vhodný prostor pro aktivity v sociální oblasti 

jako zázemí pro poskytovatele služeb – pro realizaci aktivit 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, streetwork, vzdělávacích 

a volnočasových aktivit. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od – do): Nespecifikováno  

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Zlepšení dostupnosti služeb a aktivizace komunity na sídlišti Mír – 

předcházení sociálnímu vyloučení 

Priorita: Vysoká 

 
 

4.2.4  Zachování pracovních skupin v procesu komunitního plánování, včetně 

koordinace jejich činnosti městem (Priorita) 

 Aktivita zahrnuta v rámci projektového námětu 4.1.1.1 

 
 

P 

RA 
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Dílčí opatření: 4.3 Podpora provázanosti s ostatními problémovými 

okruhy zasahujícími do sociální oblasti 

Odvětvové opatření 

4.3.1  Podpora vícesektorového partnerství a provázanosti aktivit v sociální 

oblasti s dalšími problémovými okruhy  

4.3.2  Podpora primární a sekundární prevence v oblasti zdraví a zdravého 

životního stylu 

4.3.3  Zpracování a pravidelná aktualizace prognózy vývoje obyvatelstva a 

dalších potřebných průzkumů k potřebám komunitního plánování 

(Priorita) 

 
 

 4.3.3.1 
Zpracování prognózy vývoje obyvatelstva 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zpracování prognózy vývoje obyvatelstva 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 4.3.3.1  

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Oddělení strategického rozvoje 

Stručný popis: 

Pro jakékoli plánovací procesy (strategické, komunitní plánování) 

musí být zpracovávána a pravidelně aktualizována prognóza vývoje 

obyvatelstva včetně mapování vzdělanostní struktury apod. Od této 

prognózy, která je doplňována o další potřebné průzkumy (viz 

projektový záměr 4.3.3.1), se pak odvíjí samotné plánovací procesy 

a jejich opatření.  

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od – do): 2009 dále 

Indikátory: Zpracovaná prognóza vývoje obyvatelstva 

Předpokládané přínosy: 
Zajištění kvalitních podkladů pro plánovací procesy a jejich 

implementaci 

Priorita: Vysoká 

   
 

   

   

RA 

RA 

RA 
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Strategický cíl problémového okruhu 

 

Vytvořit příjemné, atraktivní a ekologicky stabilní prostředí s nejlepšími parametry 

všech složek životního prostředí, a to v součinnosti veřejné správy, obyvatel a 

podnikatelů i návštěvníků města. 

 

 

Dílčí opatření: 5.1 Rozvoj systému péče o životní prostředí ve městě a 

okolí, monitorování stavu životního prostředí a zveřejňování výsledků  

Odvětvové opatření 

  

5.1.1  Monitorování stavu životního prostředí, shromažďování a 

vyhodnocování údajů (Priorita) 

 5.1.1.1 Spoluprací se správci vodních toků a správci vodohospodářské 

infrastruktury získávat aktuální výsledky měření kvality vodních 

toků a pramenišť 

Identifikace projektového námětu 

Název: 

Spoluprací se správci vodních toků a správci vodohospodářské 

infrastruktury získávat aktuální výsledky měření kvality vodních toků 

a pramenišť 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.1.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: V. Horáková 

Stručný popis: 

Pro zajištění informovanosti veřejnosti budou výsledky  

z kontinuálního měření kvality vodních toků na území města 

pravidelně zveřejňovány nejen na www stránkách městského úřadu.  

Náklady: 0 Kč 

Období realizace (od - do): 2008 - 2010 

Indikátory: Informovanost o aktuálním stavu ŽP, vzdělanost 

Předpokládané přínosy: Informovanost o aktuálním stavu ŽP, vzdělanost 

Priorita: Střední 

 
 
 

RA 
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 5.1.1.2 Zajistit analýzu zátěže města mobilními zdroji znečišťování 

ovzduší (automobilová doprava) 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Zajistit analýzu zátěže města mobilními zdroji znečišťování ovzduší 

(automobilová doprava) 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.1.1.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: V. Horáková 

Stručný popis: 

Automobilová doprava je jedním z hlavních zdrojů znečišťování 

ovzduší ve městě - pro stanovení dalšího postupu je nutné zajistit 

analýzu stavu. Navrženo měření 2 x ročně (léto, podzim). 

Náklady: 0,34 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Získané údaje o kvalitě ovzduší 

Priorita: Střední 

 
 

 5.1.1.3 Zveřejňovat výsledky v Městském zpravodaji, na www-

stránkách Městského úřadu Český Krumlov a na nástěnkách ZO 

ČSOP Šípek 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Zveřejňovat výsledky v Městském zpravodaji, na www-stránkách 

Městského úřadu Český Krumlov a na nástěnkách ZO ČSOP Šípek 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.1.1.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: V. Horáková, Bc. Jitka Augustinová  

Stručný popis: 
Zajištění informovanosti obyvatel města o aktuálních parametrech 

jednotlivých složek životního prostředí. 

Náklady: 0 Kč  

Období realizace (od - do): 2008 - 2010  

Indikátory: Frekvence zveřejňování výsledků 

Předpokládané přínosy: Informovanost obyvatel 

Priorita: Střední 

 
 

P 
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5.1.2  Iniciování přijetí obecně závazných předpisů města 

 

Dílčí opatření: 5.2 Environmentální výchova a osvěta 

Odvětvové opatření 

  

5.2.1  Podpora organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty ve městě (Priorita) 

 5.2.1.1 Grantový systém v rámci programu podpory ekologické výchovy 

- již vytvořený 

Identifikace projektového námětu 

Název: Grantový systém v rámci programu podpory ekologické výchovy  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.2.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Odbor školství, sportu a mládeže 

Stručný popis: 

Město poskytuje z rozpočtu města dotaci na ekologickou 

výchovu (pro rok 2008 vyhlášeny okruhy: poradenství v oblasti ŽP; 

využití volného času mládeže zaměřené na ŽP; ekologická výchova; 

stav a ochrana ŽP a volné téma). 

Náklady: 0,4 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2008 

Indikátory: 
Počet žádostí o grant, objem vyčleněných prostředků z rozpočtu 

města 

Předpokládané přínosy: Realizované projekty 

Priorita: Vysoká 
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5.2.2  Vytváření a využívání systému komunikace s veřejností v oblasti 

životního prostředí (Priorita) 

 5.2.2.1 Doplňovat, zkvalitňovat a rozšiřovat komunikaci s médii, 

dopracovat www stránky úřadu v oblasti životního prostředí, 

prohlubovat spolupráci se ZO ČSOP Šípek a ostatními 

organizacemi působícími v oblasti EVVO 

Identifikace projektového námětu 

Název: 

Doplňovat, zkvalitňovat a rozšiřovat komunikaci s médii, dopracovat 

www stránky úřadu v oblasti životního prostředí, prohlubovat 

spolupráci se ZO ČSOP Šípek a ostatními organizacemi působícími  

v oblasti EVVO 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.2.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: V. Horáková, Bc. Augustinová, K. Střelcová  

Stručný popis: 

Realizace environmentální výchovy, prezentace informací o stavu  

životního prostředí všem skupinám obyvatel ve vzájemné koordinaci 

orgánů státní správy, samosprávy a neziskových organizací 

působících v oblasti environmentální výchovy (spolupráce  

při realizaci jednotlivých programů např. se ZO ČSOP Šípek,  

se společností EKO-KOM, apod.) 

Náklady: 0 Kč 

Období realizace (od - do): 2008 - 2010 

Indikátory: Četnost příspěvků poskytnutých médiím, realizované akce 

Předpokládané přínosy: Informovanost a angažovanost obyvatel 

Priorita: Střední 

 
 

5.2.3  Podpora spolupráce se vzdělávacími zařízeními v oblasti 

environmentálního vzdělávání a výchovy (Priorita) 

5.2.4 Podpora pořádání mezinárodních a celostátní akcí v oblasti životního 

prostředí v Českém Krumlově a širším regionu 

5.2.5  Prezentace informací o životním prostředí návštěvníkům města 

Viz projektový námět 5.1.1.3 Zveřejňovat výsledky v Městském zpravodaji, na www 

stránkách Městského úřadu Český Krumlov a na nástěnkách ZO ČSOP Šípek. 
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Dílčí opatření: 5.3 Technická ochrana životního prostředí 

Odvětvové opatření 

  

5.3.1  Podpora výstavby a provozu nového úložiště TKO (Priorita) 

 5.3.1.1 Rozšíření skládky TKO Pinskrův dvůr 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rozšíření skládky TKO Pinskrův dvůr 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.3.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov, lokalita Pinskrův Dvůr  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající kapacita městské skládky KO 

je již téměř zaplněna, je bezpodmínečně nutné zajistit  

do budoucnosti funkční systém likvidace komunálního odpadu. Areál 

současné městské skládky je možné rozšířit a zajistit tak ukládání 

odpadu bez vynakládání finančních prostředků na jeho dovoz v rámci 

regionu. Hledat optimální řešení situace (srovnávací analýza variant - 

možnost rozšířit stávající skládku x využít další skládky v regionu 

apod.). 

Náklady: 13 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2008 - 2010  

Indikátory: Možnost ukládání odpadu v místě jeho vzniku  

Předpokládané přínosy: 
Možnost ukládání odpadu v místě jeho vzniku - nižší finanční 

náročnost  

Priorita: Vysoká 
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5.3.2  Podpora výstavby a provozu zařízení na separování odpadu a jeho 

využití (Priorita) 

 5.3.2.1 Městská kompostárna 

Identifikace projektového námětu 

Název: Městská kompostárna 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.3.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic  

Stručný popis: 

Vybudování kompostárny na zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů, pocházejících z údržby městské zeleně, ale i činnosti 

domácností, zahrádkářů, apod. 

Náklady: 2,45 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Množství kompostovaného materiálu, úbytek černých skládek  

Předpokládané přínosy: Množství kompostovaného materiálu, úbytek černých skládek  

Priorita: Vysoká 

 
 

 5.3.2.2 Optimalizovat provoz separační haly 

Identifikace projektového námětu 

Název: Optimalizovat provoz separační haly  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.3.2.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov   

Garant: V. Horáková - odbor životního prostředí a zemědělství  

Stručný popis: 

Vybudování prostoru pro dočasné skladování jednotlivých 

separovatelných komodit odpadu před jejich zpracováním na třídicí 

lince, dovybavení sběrného dvora (kontejnery, vysokozdvižný 

manipulační vozík apod.). 

Náklady: 2,3 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2010 

Indikátory: Optimalizace systému sběru odpadu 

Předpokládané přínosy: 
Optimalizace systému sběru odpadu, navýšení množství vytříděných 

složek odpadu 

Priorita: Vysoká  
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5.3.3  Podpora separace odpadu občany  

5.3.4  Přednostní využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejném 

sektoru (např. v nemocnicích, školách atd.) 

 
 

5.3.5  Zlepšování čistoty a pořádku ve městě (Priorita) 

 5.3.5.1 Změna svozu odpadu v historickém centru 

Identifikace projektového námětu 

Název: Změna svozu odpadu v historickém centru 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.3.5.1 

Lokalizace: Český Krumlov - centrum města  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: V. Horáková - odbor životního prostředí a zemědělství  

Stručný popis: 

Stávající systém sběru odpadů v centru města je nevyhovující  

z důvodu permanentního znečišťování veřejných prostranství v okolí 

odpadových nádob - hygienické a estetické nedostatky - nutnost 

hledat takovou změnu či optimalizaci systému, která by výše 

uvedené nedostatky eliminovala. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): 2009 - 2010 

Indikátory: Čistota veřejných prostranství 

Předpokládané přínosy: Čistota veřejných prostranství 

Priorita: Vysoká 

 
 

5.3.6  Podpora a propagace dopravy méně zatěžující životní prostředí  

ve městě (veřejná doprava, cyklistická doprava, apod.) 
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Dílčí opatření: 5.4 Živá příroda a její využití 

Odvětvové opatření 

  

5.4.1 Regulace investičních záměrů v zachovalých přírodě blízkých 

okrajových částech města a v údolních nivách vodotečí (Priorita) 

Tato rozvojová aktivita bude naplňována podle aktivity investorů. 

5.4.2 Zkvalitnění a průběžné udržování městské zeleně, realizace klidových 

zón v historických částech města (Priorita) 

 5.4.2.1 Revitalizace městského parku III. etapa 

Identifikace projektového námětu 

Název: Revitalizace městského parku III. etapa 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.4.2.1 

Lokalizace: Centrum města  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor životního prostředí a zemědělství  

Stručný popis: 
Dotvoření celkové kompozice městského parku jako významného 

krajinného prvku. 

Náklady: 0,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2010 

Indikátory: Nespecifikováno  

Předpokládané přínosy: 
Zvýšení kvality zeleně ve městě, pozitivní vnímání a hodnocení  

ze strany obyvatel i návštěvníků 

Priorita: Vysoká 
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 5.4.2.2 Růžová zahrada II 

Identifikace projektového námětu 

Název: Růžová zahrada II 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.4.2.2 

Lokalizace: Český Krumlov, městská část Plešivec   

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor životního prostředí a zemědělství  

Stručný popis: 

Další etapa realizace nové pobytové lokality, tzv. Růžové zahrady 

(provedení výsadeb, vytvoření vyhlídkového místa na historické 

centrum města, doplnění mobiliáře včetně informačních bodů). 

Náklady: 0,38 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2008 - 2010 

Indikátory: Nespecifikováno  

Předpokládané přínosy: 

Zvýšení kvality zeleně ve městě, pozitivní vnímání a hodnocení  

ze strany obyvatel i návštěvníků, vytvoření nové plochy zeleně  

v bezprostřední blízkosti centra města 

Priorita: Vysoká 

 
 

 5.4.2.3 Sídliště Plešivec - veřejná zeleň 

Identifikace projektového námětu 

Název: Sídliště Plešivec - veřejná zeleň 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.4.2.3 

Lokalizace: Městská část Plešivec, sídliště  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor životního prostředí a zemědělství  

Stručný popis: 
Revitalizace zeleně na sídlišti Plešivec (nové výsadby, kultivace 

stávajících porostů). 

Náklady: 3,2 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Zvýšení kvality městské zeleně v dané lokalitě 

Priorita: Střední 
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 5.4.2.4 Klidové zóny města - Rybářská, Ostrov, U Lvíčka 

Identifikace projektového námětu 

Název: Klidové zóny města - Rybářská, Ostrov, U Lvíčka 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.4.2.4 

Lokalizace: Centrum města 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor životního prostředí a zemědělství  

Stručný popis: 

Projekt se týká lokalit U Lvíčka, Rybářské ulice a prostoru Ostrova - 

nutnost kultivace pohledově a návštěvnicky významně exponovaných 

míst (úprava stávající zeleně, provedení nových výsadeb). 

Náklady: 0,075 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2008 - 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Vytvoření kvalitních pobytově-rekreačních ploch 

Priorita: Vysoká 

 
 

 5.4.2.5 Revitalizace Jelení zahrady  

Identifikace projektového námětu 

Název: Revitalizace Jelení zahrady  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 5.4.2.5 

Lokalizace: Český Krumlov (lokalita Jelení zahrada) 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic 

Stručný popis: 
Komplexní revitalizace a úprava lokality Jelení zahrada (úprava 

vodního toku, přemostění, cestní systém, mobiliář, zeleň). 

Náklady: 7,65 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Revitalizace území – jeho přeměna na funkční pobytově-rekreační 

plochu 

Priorita: Vysoká 

 
   

P 

P 



Akční plán rozvoje města Český Krumlov 

  Říjen 2008 99 

555...666   PPPrrrooobbblllééémmmooovvvýýý   oookkkrrruuuhhh   666   VVVzzzddděěělllááávvvááánnnííí,,,   ššškkkooolllssstttvvvííí,,,   ssspppooorrrttt   aaa   vvvooolllnnnýýý   čččaaasss   

 

Strategický cíl problémového okruhu 

 

Trvale zlepšovat úroveň školství, zdravotní péče a sociálních služeb ve městě zapojením 

zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů. 

 

 

Dílčí opatření: 6.1 Optimalizace systému základního, profesního a 

celoživotního vzdělávání a výchovy 

Odvětvové opatření 

  

6.1.1   Dobudování infrastruktury pro vzdělávání a výchovu (Priorita) 

 6.1.1.1 Centrum studijních a badatelských pobytů 

Identifikace projektového námětu 

Název: Centrum studijních a badatelských pobytů  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Národní památkový ústav 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 
Centrum bude sloužit pro univerzitní studenty, hlavně ze zahraničí, 

kteří zde budou studovat především barokní kulturu.  

Náklady: 43 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2010   

Indikátory: Studijní kapacity - učebny, ubytovací kapacity  

Předpokládané přínosy: Moderně vybavené studijní centrum s možností ubytování  

Priorita: Vysoká 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 

P 



Akční plán rozvoje města Český Krumlov 

  Říjen 2008 100 

 6.1.1.2 Vybudování přírodního výukového amfiteátru 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vybudování přírodního výukového amfiteátru 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.1.2 

Lokalizace: Český Krumlov - vedle dopravního hřiště u DDM 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

V současné době se vedle dopravního hřiště u DDM v Českém 

Krumlově nachází nevyužitý volný prostor zeleně, kde by bylo 

vhodné vybudovat přírodní výukový amfiteátr, který by sloužil jednak 

potřebám DDM, ale i jiným subjektům města Český Krumlov. Mohlo 

by zde docházet ke koncertům, přednáškám, různým výukovým 

programům, atd. Takový prostor v Českém Krumlově chybí.  

Náklady: 2 mil. Kč  

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 
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6.1.2  Vytvoření dlouhodobé koncepce celoživotního vzdělávání ve městě 

(Priorita) 

 6.1.2.1 Koncepce celoživotního vzdělávání ve městě 

Identifikace projektového námětu 

Název: Koncepce celoživotního vzdělávání ve městě 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.2.1. 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor školství, MěÚ Český Krumlov  

Stručný popis: 

V rámci tvorby koncepce celoživotního vzdělávání je nutné nejdříve 

zmapovat skutečnou nabídku různých forem celoživotního 

vzdělávání, vhodným sociologickým výzkumem zjistit potřeby 

obyvatel města a možnosti rozšíření nabídky stávajícími poskytovali. 

Až po zjištění těchto základních ukazatelů, je možné vytvořit 

koncepci celoživotního vzdělávání ve městě, která bude odpovídat 

jak možnostem poskytovatelů, tak potřebám uživatelů.  

Náklady: 0,1 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2010  

Indikátory: 
1. Analýza 

2. Koncepce  

Předpokládané přínosy: 

Zpracovaná koncepce celoživotního vzdělávání pomůže odhalit silné 

a slabé stránky v této oblasti a na základě těchto znalostí poskytovat 

přesnou nabídku celoživotního vzdělávání, která bude korespondovat 

s potřebami obyvatel města 

Priorita: Vysoká 
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6.1.3   Podpora materiálně-technického vybavení škol na území města 

 6.1.3.1 Rekonstrukce a vybavení mateřské školy Plešivec I 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rekonstrukce a vybavení mateřské školy Plešivec I 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.3.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Rekonstrukce a vybavení mateřské školy Plešivec I 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 5,772 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 

 6.1.3.2 Nástavba a vybavení mateřské školy Vyšehrad 

Identifikace projektového námětu 

Název: Nástavba a vybavení mateřské školy Vyšehrad  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.3.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 6,717 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 6.1.3.3 Vybavení mateřských škol a úpravy zahrad - mateřské školy 

Za Soudem, Plešivec II, Tavírna, T. G. Masaryka, Za Nádražím 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Vybavení mateřských škol a úpravy zahrad - mateřské školy  

Za Soudem, Plešivec II, Tavírna, T. G. Masaryka, Za Nádražím 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.3.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 8,371 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 

 6.1.3.4 Vybavení školy a rekonstrukce pavilonu dílen základní školy Za 

Nádražím 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Vybavení školy a rekonstrukce pavilonu dílen základní školy Za 

Nádražím 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.3.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 17,804 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 6.1.3.5 Vybavení školy a výstavba nových šaten, sportovního hřiště, 

přístavba tělocvičny s rekonstrukcí základní školy T. G. 

Masaryka 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Vybavení školy a výstavba nových šaten, sportovního hřiště, 

přístavba tělocvičny s rekonstrukcí základní školy T. G. Masaryka 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.3.5 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 48,289 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 

 6.1.3.6 Vybavení základní školy Linecká 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vybavení základní školy Linecká  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.3.6 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 1,239 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 6.1.3.7 Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště základní 

školy Plešivec 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště základní školy 

Plešivec 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.3.7 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 12,979 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 

 6.1.3.8 Stavební úpravy modelovny SUPŠ sv. Anežky 

Identifikace projektového námětu 

Název: Stavební úpravy modelovny SUPŠ sv. Anežky 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.3.8 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 0,829 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
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6.1.4   Podpora nových trendů ve výchově a vzdělávání 

 6.1.4.1 Finanční podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Identifikace projektového námětu 

Název: Finanční podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.4.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor školství  

Stručný popis: 

Nové trendy ve vzdělávání, které by měly reagovat na měnící se 

potřeby žáků i společnosti, nelze zavádět bez toho, aby se učitelé 

průběžně proškolovali v nových metodách výuky a výchovy a 

zaváděli je do praxe. Školy získávají na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků finanční prostředky od státu, které jsou 

většinou nedostatečné pro to, aby pokryly náklady na kvalitní kurzy 

pro všechny pedagogy, navíc možnost takového vzdělávání je 

omezená kvůli nutnosti suplování za nepřítomné kolegy. V praxi se 

osvědčilo na jedné straně vzdělávání celých pedagogických sborů 

(spojené s výjezdem mimo školu), na druhé straně vzdělávání 

jednotlivců a následná podpora a supervize při zavádění nových 

poznatků do praxe.  

Náklady: 0,8 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Počet proškolených pedagogů  

Předpokládané přínosy: 

Zvýšení kvality výuky a výchovy na školách pozitivně ovlivní klima 

školy, úspěšnost žáků při studiu (a následně v zaměstnání), což je 

vysoce pozitivně působící faktor v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů  

Priorita: Vysoká  
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 6.1.4.2 Podpora centra domácího vzdělávání 

Identifikace projektového námětu 

Název: Podpora centra domácího vzdělávání  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.4.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor školství , MěÚ Český Krumlov 

Stručný popis: 

Několik rodičů předškolních dětí z Českého Krumlova usiluje  

o možnost vzdělávat své děti v souladu s nejmodernějšími trendy  

ve výchově a vzdělávání - v současné době realizují svépomocí 

Školičku Joy Day pro předškolní děti (z vlastních zdrojů pokrývají 

všechny náklady, včetně učitelky, kterou získali z Internacional 

School na Hluboké). Jejich cílem je rozvoj dovedností v anglickém 

jazyce, komplexní rozvoj osobnosti, budování úcty k přírodě a 

kulturním hodnotám. Chtěli by tímto způsobem pokračovat i  

ve vzdělávání v prvních ročnících ZŠ, prozatím formou domácího 

vzdělávání (přičemž děti se budou vzdělávat společně pod vedením 

zmíněné učitelky). Aktuálně nemají v Českém Krumlově vhodné 

prostory a své aktivity realizují v centru Křemílek v Křemži, rádi by 

však působili v Českém Krumlově. Vzhledem k tomu, že možnost 

alternativního vzdělávání v Českém Krumlově dlouhodobě schází, 

bylo by vhodné tuto aktivitu finančně podpořit s tím, že se tímto 

způsobem ukáže zájem rodičů o tento způsob vzdělávání a postupně 

by mohl přejít pod některou mateřskou a základní školu.  

Náklady: 0,1 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Počet vzdělávaných dětí v centru domácího vzdělávání  

Předpokládané přínosy: 

Vedle klasického vzdělávacího systému, který poskytují školy, bude 

ve městě alternativní možnost vzdělání, která bude poskytovat více 

individuální způsob výuky, která respektuje potřeby dětí. Výuka je 

přizpůsobena dětem a nikoliv naopak.    

Priorita: Vysoká  

 
 
 
 
 
 

P 



Akční plán rozvoje města Český Krumlov 

  Říjen 2008 108 

6.1.5  Podpora specializovaných pracovních pozic na školách 

 6.1.5.1 Finanční podpora školních poradenských pracovišť 

Identifikace projektového námětu 

Název: Finanční podpora školních poradenských pracovišť 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.5.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor školství, MěÚ Český Krumlov  

Stručný popis: 

V současné době již probíhá částečná podpora školních psychologů 

na ZŠ v Českém Krumlově. Bylo by však vhodnější, kdyby došlo  

ke zřízení školních poradenských pracovišť, kde by mohli působit  

školní psychologové či speciální pedagogové, dle aktuálních potřeb 

školy a možností získat odborníka s potřebným vzděláním. Vznik 

výše uvedených pracovišť má návaznost i na Komunitní plán 

sociálních služeb, kde se jedná o prioritu oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. 

Náklady: 0,4 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 a další roky  

Indikátory: Počet poradenských pracovišť  

Předpokládané přínosy: 

Odborníci, jako psychologové a speciální pedagogové, působící přímo 

ve škole, mohou zavčasu rozpoznat sociálně patologické jevy a být 

s dětmi, které jejich pomoc potřebují, ve stálém kontaktu  

Priorita: Vysoká  
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 6.1.5.2 Osobní asistence 

Identifikace projektového námětu 

Název: Osobní asistence 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.1.5.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor školství, MěÚ Český Krumlov  

Stručný popis: 

V Českém Krumlově je již zavedena sociální služba osobní asistence 

v MŠ a ZŠ. Je nutné tuto sociální službu dále rozvíjet, v návaznosti 

na poptávku rozšiřovat.  

Náklady: 0,4 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 a další roky 

Indikátory: Počet asistentů odpovídající počtu dětí, které asistenci potřebují  

Předpokládané přínosy: 

Osobní asistence pomáhá handicapovaným dětem lépe se zařadit do 

kolektivu, neboť s pomocí asistenta mohou zvládat výuku stejně jako 

zdravé děti. 

Priorita: Vysoká  

 
 

Projektové náměty nezařazené pod rozvojové aktivity 

 Mateřská škola Plešivec I - oprava střechy 

Identifikace projektového námětu 

Název: Mateřská škola Plešivec I - oprava střechy 

Zařazení v rámci Akčního plánu: Nespecifikováno 

Lokalizace: Český Krumlov  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic, MěÚ Český Krumlov  

Stručný popis: 

Poškozená střecha ohrožuje celý vnitřní prostor budovy, neboť 

během deště dovnitř prší, znehodnocuje se vybavení a následně se 

v budově šíří plísně, které jsou zdraví škodlivé.  

Náklady: 2,4 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Počátek roku 2009  

Indikátory: Opravená střecha  

Předpokládané přínosy: 
Zlepšení technického stavu budovy, po rekonstrukci nebude 

v ohrožení zdraví dětí ani majetek školy 

Priorita: Vysoká 
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 Základní škola Linecká - výměna stoupaček, rekonstrukce 

hygienických center - II. etapa 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Základní škola Linecká - výměna stoupaček, rekonstrukce 

hygienických center - II. etapa 

Zařazení v rámci Akčního plánu: Nespecifikováno 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic, MěÚ Český Krumlov  

Stručný popis: Část hygienického centra je již kompletní, je nutné jejich dokončení. 

Náklady: 2,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Počátek 2009  

Indikátory: Počet zrekonstruovaných stavebních částí  

Předpokládané přínosy: 
Zrekonstruované hygienické centrum odpovídající hygienickým 

standardům  

Priorita: Vysoká 
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Dílčí opatření: 6.2 Podpora a rozvoj sportovních činností a sportovní 

infrastruktury 

Průřezová 

opatření 

navazuje na: 

1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 

3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí 

pro podnikání i  pracovní sílu 

 

  

6.2.1  Průběžná aktualizace koncepčních materiálů v oblasti sportu a volného 

času (Priorita) 

 6.2.1.1 Dokončení koncepce sportu a volného času 

Identifikace projektového námětu 

Název: Dokončení koncepce sportu a volného času 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.2.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Komise pro sport a tělovýchovu  

Stručný popis: 

Pravidla pro podporu výkonnostního sportu, podpora sportování 

veřejnosti (př. in-line chodníky) a její potřeby a na to navazující 

konkrétní investiční potřeby. 

Náklady: 0 Kč  

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Vytvořená koncepce  

Předpokládané přínosy: 
Znalost potřeb sportovní veřejnosti, znalost možností města tyto 

potřeby uspokojit 

Priorita: Vysoká  
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6.2.2  Podpora modernizace a rozšiřování kapacit infrastruktury (Priorita) 

 6.2.2.1 Cykloskate park 

Identifikace projektového námětu 

Název: Cykloskate park 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.2.2.1 

Lokalizace: Vyšný, Český Krumlov  

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Českokrumlovský rozvojový fond  

Stručný popis: 

Kombinace zastřešeného skate parku s cykloskate parkem  

s předpokladem celoročního využití. Úvaha o využití stávajících 

budov v oblasti bývalých kasáren Vyšný. 

Náklady: 5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2010   

Indikátory: Vybudovaný cykloskate park  

Předpokládané přínosy: 
Městský cykloskate park s adekvátním vybavením vyhovující 

potřebám uživatelů 

Priorita: Střední 

 
 

 6.2.2.2 Vodní a relaxační centrum Chvalšinská 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vodní a relaxační centrum Chvalšinská  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.2.2.2 

Lokalizace: Chvalšinská ulice - sportovní areál, Český Krumlov  

Žadatel: Českokrumlovský rozvojový fond, město Český Krumlov 

Garant: Českokrumlovský rozvojový fond  

Stručný popis: 
Komplexní aquacentrum evropského standardu s několika bazény 

různého typu, hotely, lázněmi, saunami, restauracemi.  

Náklady: 600 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 6.2.2.3 Komplexní dořešení sportovního areálu na Chvalšinské 

Identifikace projektového námětu 

Název: Komplexní dořešení sportovního areálu na Chvalšinské        

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.2.2.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov, sportovní kluby 

Garant: Město český Krumlov  

Stručný popis: 

Multifunkční sportovní hala vč. kongresového vybavení, dořešení 

rekonstrukce zimního stadionu, vybudování zázemí pro fotbalový 

klub, vybudování zázemí pro volejbalový klub. 

Náklady: 500 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2015  

Indikátory: Kompletně vybudovaný sportovní areál  

Předpokládané přínosy: 
Moderní multifunkční sportovní hala, která bude sloužit potřebám 

sportovních klubů i veřejnosti, s možností pořádání kongresů  

Priorita: Vysoká  

 
 

 6.2.2.4 Přístavba tělocvičny se šatnami u školy Za Nádražím a 

parkovištěm pro účely provozu haly 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Přístavba tělocvičny se šatnami u školy Za Nádražím a parkovištěm 

pro účely provozu haly 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.2.2.4 

Lokalizace: Město Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Město Český Krumlov  

Stručný popis: 

Jedná se o sportovní halu, která bude splňovat parametry  

pro pořádání republikových soutěží všech halových sportů  

s dostatečnou kapacitou pro diváky.  

Náklady: 80 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Dostatečná kapacita pro sportující oddíly ve městě  

Předpokládané přínosy: 

Hala bude poskytovat zázemí pro všechny halové sporty 

provozované ve městě s možností pořádání atraktivních 

celorepublikových soutěží   

Priorita: Vysoká  
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 6.2.2.5 Dobudování hokejbalového hřiště včetně zastřešení a sociálního 

zázemí 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Dobudování hokejbalového hřiště včetně zastřešení a sociálního 

zázemí 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.2.2.5 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Odbor investic, MěÚ Český Krumlov  

Stručný popis: 
Dobudování stávajícího hokejbalového hřiště na sídlišti Plešivec u ZŠ 

podle norem svazu hokejbalu a hygienických předpisů.  

Náklady: 5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010  

Indikátory: Zastřešené hokejbalové hřiště s parkingem  

Předpokládané přínosy: 
Moderní hokejbalové hřiště ve městě s možností nabytí regionálního 

významu  

Priorita: Vysoká 

 
 

6.2.3  Vzájemná spolupráce sportovních oddílů na území města (Priorita) 

Tato rozvojová aktivita je naplněna projektovým námětem 6.2.1.1 Dokončení koncepce 

sportu a volného času. 
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6.2.4  Spolupráce města se sportovními kluby v oblasti fundraisingu 

 6.2.4.1 Kontinuálně aktualizovat pravidla podpory sportovních klubů  

z městských zdrojů, zejména s ohledem na mládež 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Kontinuálně aktualizovat pravidla podpory sportovních klubů  

z městských zdrojů, zejména s ohledem na mládež 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.2.4.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Sportovní kluby a veřejnost  

Garant: Komise pro sport a tělovýchovu městské rady  

Stručný popis: 

Aktualizace bude probíhat v souladu s Koncepcí sportu a volného 

času, která je v Akčním plánu zařazena jako projektový námět 

6.2.1.1 Dokončení koncepce sportu a volného času. 

Náklady: Stanoveny ve vazbě na vývoj městského rozpočtu  

Období realizace (od - do): 2008 a další roky  

Indikátory: Počet podpořených subjektů  

Předpokládané přínosy: 
Stanovená a jednotná pravidla podpory, která vychází  

z Koncepce sportu a volného času. 

Priorita: Vysoká  
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Dílčí opatření: 6.3 Rozvoj podmínek pro trávení volného času 

Odvětvové opatření 

  

6.3.1   Vybudování sportovně-relaxačních okruhů v okolí města 

 6.3.1.1 Nordic walking 

Identifikace projektového námětu 

Název: Nordic walking 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Soukromý subjekt 

Garant:  

Stručný popis: 

Označení turistických okruhů v okolí města Český Krumlov  

(i tématicky zaměřených) pro provozování nordic walking. Označení 

výchozích míst informačními tabulemi. 

Náklady: 1 mil. Kč  

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Počet okruhů  

Předpokládané přínosy: 
Turistická atraktivita, která do města může přilákat novou cílovou 

skupinu turistů  

Priorita: Střední  

 

 

 6.3.1.2 Fotosafari 

Identifikace projektového námětu 

Název: Fotosafari  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.1.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Soukromý subjekt 

Garant:  

Stručný popis: 

Finančně nenáročná turistická atrakce; město v okolí vytipuje místa s 

mimořádnou scenérií, která vyznačí v mapce, turisté si pak mohou 

dělat menší túry do okolí a fotit panoramata města a okolí. 

Náklady: 0,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Počet stanovišť a okruhů 

Předpokládané přínosy: Rozšíření možností pro trávení volného času turistů ve městě  

Priorita: Střední  
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 6.3.1.3 Sportovní centrum pro outdoorové aktivity - lanové centrum, 

apod. 

Identifikace projektového námětu 

Název: Sportovní centrum pro outdoorové aktivity - lanové centrum, apod. 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.1.3 

Lokalizace: Vyšný, Český Krumlov 

Žadatel: Soukromý subjekt 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 
Výchozí bod do relaxačního prostoru v masívu Kletě, vč. vybudování 

restaurace a ubytování. 

Náklady: 50 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2011  

Indikátory: Vybudované outdoorové centrum  

Předpokládané přínosy: 
Doplnění sportovních možností, které bude novou atraktivitou jak  

pro místní občany tak pro návštěvníky města  

Priorita: Vysoká  

 

 

 6.3.1.4 Technické vybavení na úpravu lyžařských stop 

Identifikace projektového námětu 

Název: Technické vybavení na úpravu lyžařských stop 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.1.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Pro-sport ČK, o.p.s.  

Garant: Technické vybavení na úpravu lyžařských stop 

Stručný popis: Samostatná hydraulická fréza se stopotvarem tažená traktorem.  

Náklady: 0,4 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Fréza  

Předpokládané přínosy: Strojově upravené stopy pro pohyb na běžeckých lyžích  

Priorita: Vysoká  
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6.3.2  Podpora rozvoje nových dětských hřišť  

 6.3.2.1 Dobudování sítě dětský hřišť dle schválené koncepce z roku 2005 

Identifikace projektového námětu 

Název: Dobudování sítě dětský hřišť dle schválené koncepce z roku 2005 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Odbor investic, Městský úřad Český Krumlov  

Stručný popis: 
Všechna dětská hřiště na území Českého Krumlova dát do souladu  

s hygienickými a bezpečnostními normami.  

Náklady: 10 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Vybudovaná dětská hřiště v požadovaném počtu (viz koncepce)  

Předpokládané přínosy: Dostatečný počet hřišť dostupných pro děti z celého města  

Priorita: Vysoká 

 
 

 6.3.2.2 Rekreační a odpočinková zóna Horní Brána 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rekreační a odpočinková zóna Horní Brána 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.2.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Odbor investic, Městský úřad Český Krumlov   

Stručný popis: 

Součástí areálu jsou nově  vybudované beach-volleybalové hřiště, 

víceúčelové sportovní hřiště a dětské hřiště, včetně související 

doprovodné infrastruktury. 

Náklady: 8 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Počet nově  vybudovaných a zrekonstruovaných  sportovišť  

Předpokládané přínosy: Vytvoření rekreačně - odpočinkové zóny  

Priorita: Vysoká  
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6.3.3  Zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí 

(Priorita) 

 6.3.3.1 Tvorba a vydávání příležitostných informačních a propagačních 

materiálů pro nově vytvořené projekty a akce 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Tvorba a vydávání příležitostných informačních a propagačních 

materiálů pro nově vytvořené projekty a akce 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.3.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov  

Garant: Kancelář starosty  

Stručný popis: 
Informace a návod k použití nově vytvořených projektů (např. 

relaxační okruhy).  

Náklady: 0,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Počet vydaných informačních materiálů   

Předpokládané přínosy: 
Zajištění informovanosti občanů i návštěvníků města o chystaných 

projektech a akcích všeho druhu  

Priorita: Střední  

 

 

6.3.4  Dobudování chybějících zařízení pro volný čas (Priorita) 

 6.3.4.1 Vybudování golfového hřiště 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vybudování golfového hřiště 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.4.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Soukromý subjekt  

Garant: Soukromý subjekt  

Stručný popis: 
Vybudování golfového hřiště v atraktivní lokalitě bezprostředního 

okolí města. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Střední  
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 6.3.4.2 Vybudování slalomového vodního kanálu 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vybudování slalomového vodního kanálu 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.4.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: VSK Vltava  

Garant: VSK Vltava  

Stručný popis: 
Vybudování chybějícího slalomového vodního kanálu jako zázemí  

pro oddíly vodních sportů a veřejnosti.  

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Vybudovaný slalomový kanál  

Předpokládané přínosy: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká  

 
 

 6.3.4.3 Vybudování sportovního areálu Vyšný 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vybudování sportovního areálu Vyšný 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.4.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Soukromý žadatel 

Garant: Soukromý žadatel  

Stručný popis: 
Vybudování sportovního areálu uprostřed nově vznikající zástavby  

v městské části Vyšný. 

Náklady: 40 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Vybudovaný sportovní areál  

Předpokládané přínosy: 

Sportovní areál bude poskytovat možnosti trávení volného času 

nejen pro obyvatele městské části Vyšný, popř. jako sportoviště  

pro sportovní kluby 

Priorita: Střední  
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 6.3.4.4 Vybudování in-line stezek 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vybudování in-line stezek 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.4.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov   

Garant: Město Český Krumlov 

Stručný popis: 
Dobudování stávajících a vybudování nových stezek pro cyklisty a  

in-line bruslaře.  

Náklady: 10 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Vybudované in-line stezky  

Předpokládané přínosy: 

Ucelený systém cyklostezek a stezek pro in-line bruslaře, který bude 

propojovat významná místa regionu. Možnost propojení kulturních 

památek a sportovního vyžití.  

Priorita: Vysoká  

 

 

6.3.5  Podpora rozvoje cyklostezek a in-linových stezek 

 6.3.5.1 Vybudování nové cyklostezky propojující Rožmberk nad Vltavou 

s Český Krumlovem po pravém břehu toku Vltavy 

Identifikace projektového námětu 

Název: 
Vybudování nové cyklostezky propojující Rožmberk nad Vltavou  

s Český Krumlovem po pravém břehu toku Vltavy 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 6.3.5.1 

Lokalizace: Rožmberk, Český Krumlov 

Žadatel: Jihočeská magistrála 

Garant:  

Stručný popis: 
Propojení významných lokalit místního regionu cyklisticky bez rizik 

provozu silniční dopravy. 

Náklady: 20 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009  

Indikátory: Vybudovaná stezka  

Předpokládané přínosy: Zvýšení turistického propojení měst  

Priorita: Vysoká  
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555...777   PPPrrrooobbblllééémmmooovvvýýý   oookkkrrruuuhhh   777   BBBeeezzzpppeeečččnnnooosssttt   aaa   oooccchhhrrraaannnaaa   ooobbbyyyvvvaaattteeelll   

 

Strategický cíl problémového okruhu 

 

Zvýšit úroveň bezpečnosti obyvatel i návštěvníků prostřednictvím podpory činností 

Městské policie, vytvoření podmínek pro činnost složek IZS. Město bude nadále 

podporovat aktivity pro realizaci protipovodňových opatření. 

 

 

Dílčí opatření: 7.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva  

Průřezové 

opatření 

navazuje na: 

1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 

2.1 Rozvoj cestovního ruchu 

3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí 

pro podnikání i  pracovní sílu 

  

7.1.1  Podpora fungující prevence kriminality (Priorita)  

 7.1.1.1 Peer program 

Identifikace projektového námětu 

Název: Peer program  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Městská policie  

Stručný popis: 
Cílem je získat dostatečný počet dobrovolníků – mladých – lidí, kteří 

budou pro své vrstevníky realizovat preventivní programy. 

Náklady: 0,03 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 
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 7.1.1.2 Drogová prevence 

Identifikace projektového námětu 

Název: Drogová prevence 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Městská Policie 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 0,02 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 – 2010 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Informovanost dětí o rizicích a schopnost správně zareagovat  

na případnou nabídku 

Priorita: Nespecifikováno 

 
 

 7.1.1.3 Budování právního vědomí dětí 

Identifikace projektového námětu 

Název: Budování právního vědomí dětí 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město český Krumlov 

Garant: Městská policie 

Stručný popis: 
Přednáškový cyklus vycházející z nabídky třiceti témat, ze kterých 

školy volí podle vlastních potřeb. 

Náklady: 0,06 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Zvýšení právního vědomí mladých lidí, schopnosti posoudit kvalitu a 

dopad vlastního jednání a jeho případné právní důsledky  

Priorita: Nespecifikováno 
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 7.1.1.4 Přednášková činnost Městské policie ČK pro seniory a 

handicapované 

Identifikace projektového námětu 

Název: Přednášková činnost Městské policie ČK pro seniory a handicapované 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město český Krumlov 

Garant: Městská policie 

Stručný popis: 

Realizace besed a přednášek podle požadavků Senior klubu, Svazu 

tělesně postižených a dalších dotčených organizací, případně vlastní 

nabídky podle konkrétních potřeb v návaznosti na výskyt určitého 

druhu trestné činnosti. 

Náklady: 0,02 mil. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2010  

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: Zvýšení bezpečnosti dotčených skupin obyvatel  

Priorita: Nespecifikováno 

 
 

 7.1.1.5 Monitoring bezpečnosti obyvatel 

Identifikace projektového námětu 

Název: Monitoring bezpečnosti obyvatel 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.5 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 
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 7.1.1.6 Bezpečná lokalita - zóny vzájemné pomoci  

Identifikace projektového námětu 

Název: Bezpečná lokalita - zóny vzájemné pomoci 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.6 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

Lidé v bytovém domě nebo v několika sousedních domech ve vilové 

čtvrti se domluví, že si budou navzájem dohlížet na své 

byty/nemovitosti, jsou ve spojení s určeným strážníkem, který 

poskytuje metodické vedení a pomoc. Možno rozšířit o prvky 

technického zabezpečení objektů ve spolupráci s Městskou policií. 

Náklady: 5 tis. Kč 

Období realizace (od - do): 2009 - 2011 

Indikátory: Nespecifikováno 

Přínosy projektu: 
Zvýšení bezpečnosti majetku v domech či ulicích, kde se občané 

spojí k jeho ochraně 

Priorita: Vysoká 

 
 

 7.1.1.7 ONI 

Identifikace projektového námětu 

Název: ONI 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.7 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

„ONI“ je nejen název projektu, ale současně i označení skupiny lidí, 

kteří okrádají své spoluobčany. Pojem „ONI“ se stává ústředním 

slovem projektu a je zakomponován do grafického loga, které nese 

i ústřední motto: „VY pozorní – ONI bez šance“. Projekt se zaměřuje 

na práci s cílovou skupinou široké veřejnosti, kterou se snaží vést 

k větší odpovědnosti za své osobní věci nebo peníze. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 
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 7.1.1.8 Auto není trezor 

Identifikace projektového námětu 

Název: Auto není trezor 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.8 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

Informační kampaň pro řidiče. Městská policie dává řidičům, kteří 

nechají v autě viditelně položené předměty lákající zloděje, 

informační letáky upozorňující na rizika s tím spojená. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 

 7.1.1.9 Bezpečný domov 

Identifikace projektového námětu 

Název: Bezpečný domov 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.9 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

Projekt především pro seniory. Přednášky o styku s cizími osobami 

spojené s informací o konkrétních případech okradení starých lidí 

podvodníky. Spojeno s darováním bezpečnostního řetízku, dveřního 

kukátka a výstražné samolepky. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 
 
 
 
 
 

P 

P 
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 7.1.1.10 Být viděn 

Identifikace projektového námětu 

Název: Být viděn 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.10 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

Každoročně dochází v ČR k velkému množství zranění osob 

v silničním provozu za snížené viditelnosti. Projekt se zaměřuje 

především na děti a seniory, ale nejen na ně. Ve spojení 

s přednáškami, besedami a informační kampaní pomocí letáků jsou 

občané seznámeni s riziky a způsoby předcházení škod. V rámci 

projektu jsou rozdávány předměty z reflexních materiálů, především 

reflexní fólie. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 

 7.1.1.11 Prázdninový program na dopravním hřišti 

Identifikace projektového námětu 

Název: Prázdninový program na dopravním hřišti 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.1.11 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

Ve spolupráci s DDM mohou děti za asistence strážníků v několika 

prázdninových termínech vyzkoušet své znalosti a dovednosti  

na dopravním hřišti. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 
 
 

RA 

P 

P 
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7.1.2  Využívání varovného informačního systému 

 7.1.2.1 Projekt na podporu informovanosti občanů 

Identifikace projektového námětu 

Název: Projekt na podporu informovanosti občanů 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.2.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 
 

 7.1.2.2 Vytvoření webových stránek krizového řízení 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vytvoření webových stránek krizového řízení 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.2.2 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P 

P 
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 7.1.2.3 Infoletáky 

Identifikace projektového námětu 

Název: Infoletáky 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.2.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Městská policie 

Stručný popis: 

Jejich doručení občanům v případě potřebnosti, např. jako 

upozornění; bylo by vhodné je vkládat do měsíčního Městského 

zpravodaje. 

Náklady: 0,02 mil. Kč  

Období realizace (od - do): 2009 - 2011  

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 

Větší informovanost občanů i návštěvníků města o možných rizicích, 

následně menší škody na majetku v závislosti na snížení příležitostí 

k páchání trestné činnosti   

Priorita: Nespecifikováno 

 
 

 7.1.2.4 Manuál krizové komunikace 

Identifikace projektového námětu 

Název: Manuál krizové komunikace  

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.2.4 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 

Manuál krizové komunikace v případě živelné či jiné pohromy – 

definuje kdo, kdy a jak bude komunikovat, přehled všech důležitých 

kontaktů, vzory jednání, odpovědnosti, vč. zařazení do systému 

krizového managementu města. 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 
 
 
 

P 

P 
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7.1.3  Doplnění systému krizového managementu města na základě 

zkušeností z povodně v srpnu 2002 

7.1.4  Přehodnocení rozvojových možností města s ohledem na možné 

povodně, protipovodňová ochrana, návrh protipovodňových opatření 

na vodních tocích (Priorita) 

 
 

7.1.5  Rozšíření městského kamerového systému (Priorita) 

 7.1.5.1 Městský kamerový systém - 3. etapa 

Identifikace projektového námětu 

Název: Městský kamerový systém - 3. etapa 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.5.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město český Krumlov 

Garant: Městská policie 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 2 mil. Kč  

Období realizace (od - do): 2009 - 2011  

Indikátory: Nespecifikováno 

Předpokládané přínosy: 
Zvýšení bezpečnosti osob a majetku, větší efektivita práce MP, menší 

zájem problémových osob o Český Krumlov 

Priorita: Nespecifikováno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 

P 

RA 
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7.1.6  Podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců Městské policie 

 7.1.6.1 Zvyšování jazykové vybavenosti 

Identifikace projektového námětu 

Název: Zvyšování jazykové vybavenosti 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.6.1 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: 
Nespecifikováno 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 

 
 

7.1.7  Zlepšit dostupnost jednotlivých částí města pro složky IZS 

7.1.8  Podpora realizace protipovodňových opatření 

 7.1.8.1 Protipovodňová opatření Polečnice 

Identifikace projektového námětu 

Název: Protipovodňová opatření Polečnice 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.8.1 

Lokalizace: Nespecifikováno  

Žadatel: Povodí Vltavy, s.p. 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 90 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno  

Priorita: Vysoká 

 
 
 
 
 
 
 

RA 

P 

P 

RA 

RA 



Akční plán rozvoje města Český Krumlov 

  Říjen 2008 132 

 

 7.1.8.2 Protipovodňová opatření Vltava 

Identifikace projektového námětu 

Název: Protipovodňová opatření Vltava 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.8.2 

Lokalizace: Nespecifikováno 

Žadatel: Povodí Vltavy, s.p. 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 160 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 

 7.1.8.3 Rehabilitace Náplavky 

Identifikace projektového námětu 

Název: Rehabilitace Náplavky 

Zařazení v rámci Akčního plánu: 7.1.8.3 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Město Český Krumlov 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: 2,5 mil. Kč 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Vysoká 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P 
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Nezařazené projektové náměty: 

 Technické vybavení městské policie (např. pila, člun, …) 

Identifikace projektového námětu 

Název: Technické vybavení městské policie (např. pila, člun, …) 

Zařazení v rámci Akčního plánu: Nespecifikováno 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Nespecifikováno 

Období realizace (od - do): Nespecifikováno  

Indikátory: Nespecifikováno  

Priorita: Nespecifikováno  

 
 

 Vybavení Městské policie i Městského úřadu oživovacími 

přístroji 

Identifikace projektového námětu 

Název: Vybavení Městské policie i Městského úřadu oživovacími přístroji 

Zařazení v rámci Akčního plánu: Nespecifikováno 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Nespecifikováno  

Stručný popis: Nespecifikováno  

Náklady: Nespecifikováno  

Období realizace (od - do): Nespecifikováno  

Indikátory: Nespecifikováno  

Priorita: Nespecifikováno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P 



Akční plán rozvoje města Český Krumlov 

  Říjen 2008 134 

 

 Kurz vodní záchranné služby 

Identifikace projektového námětu 

Název: Kurz vodní záchranné služby 

Zařazení v rámci Akčního plánu: Nespecifikováno 

Lokalizace: Český Krumlov 

Žadatel: Nespecifikováno 

Garant: Nespecifikováno 

Stručný popis: Nespecifikováno 

Náklady: Cca 60 – 100 tis. Kč  

Období realizace (od - do): Nespecifikováno 

Indikátory: Nespecifikováno 

Priorita: Nespecifikováno 
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666...   SSSooouuuhhhrrrnnnnnnééé   iiinnnfffooorrrmmmaaaccceee   ooo   ppprrrooojjjeeekkktttooovvvýýýccchhh   nnnááámmměěěttteeeccchhh   
 

Počet námětů  
v jednotlivých problémových okruzích a dílčích opatření 

Problémový okruh Dílčí opatření 
Počet 

námětů 
1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 1 

1.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 26 

1.3 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 4 

1.4 Zásobování energiemi 10 

1.5 Podpora bytové výstavby 6 

1.6 Uchovávání historického jádra a historických 
předměstí 

1 

1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch 1 

1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 0 

1.9 Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných 
služeb 

9 

1 Infrastruktura 

CELKEM Problémový okruh 1 56 
2.1 Rozvoj cestovního ruchu 9 

2.2 Rozvoj kulturních aktivit 3 

2.3 Ochrana kulturních a historických hodnot 1 

2.4 Vnější vztahy 1 

2 Cestovní ruch, ochrana 
kulturních a historických 

hodnot, vnější vztahy  

CELKEM Problémový okruh 2 14 
  3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a 

atraktivního prostředí pro podnikání i pracovní sílu 
1 

3 Podpora a rozvoj podnikání CELKEM Problémový okruh 3 1 

4.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb 1 
4.2 Rozvoj systému sociálních služeb prostřednictvím 

implementace komunitních plánů 
5 

4.3 Podpora provázanosti s ostatními problémovými 
okruhy zasahujícími do sociální oblasti 

1 

4 Sociální oblast  

CELKEM Problémový okruh 4 7 
5.1 Rozvoj systému péče a informování o životním 

prostředí ve městě a okolí, monitorování stavu životního 
prostředí a zveřejňování výsledků 

3 

5.2 Environmentální výchova a osvěta 2 

5.3 Technická ochrana životního prostředí 4 

5.4 Živá příroda a její využití 5 

5 Životní prostředí 

CELKEM Problémový okruh 5 14 
6.1 Optimalizace systému základního, profesního a 

celoživotního vzdělávání a výchovy 
17 

6.2 Podpora a rozvoj sportovních činností a sportovní 
infrastruktury 

7 

6.3 Rozvoj podmínek pro trávení volného času 12 

6 Vzdělávání, školství, sport a 
volný čas 

CELKEM Problémový okruh 6 36 
7 Bezpečnost a ochrana 

obyvatel 
7.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 23 

  CELKEM Problémový okruh 7 23 

CELKEM Akční plán města Český Krumlov 152 
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Grafické znázornění počtu projektových námětů 
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Seznam námětů včetně základních informací a dotačních možností 

Číslo 
námětu 

Název námětu Žadatel 

Náklad
y  

(v tis. 
Kč) 

Období 
realizace 

Priorita 

Operační 
program 

Max. 
výše 

dotace 

1.1.3.1 
Zřízení funkce městského 
architekta 

město Český 
Krumlov 

      Nelze  

1.2.2.1 
Výstavba autobusového 
nádraží a podzemního 
parkingu 

město Český 
Krumlov 

   Vysoká  
ROP, 

Developers
ký projekt 

Až 90% 

1.2.2.2 
Dobudování parkovišť  
v blízkosti historického 
jádra města   

město Český 
Krumlov 

14 000     
Samostatně 

nelze   

1.2.2.3 
Dobudování parkovacích 
kapacit v okrajových 
částech města  

město Český 
Krumlov  

12 800 2008 - 2010   NELZE 
identifikovat  

1.2.2.4 
Dobudování parkovacích a 
odstavných ploch pro 
nákladní automobily  

město Český 
Krumlov 

35 000     Nelze  

1.2.3.1 
Rekonstrukce místních 
komunikací, inženýrských 
sítí - 1. etapa 

město Český 
Krumlov 

100 000 2009 – 2011 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.3.2 
Přechod pro chodce 
Chvalšinská 

město Český 
Krumlov 

650 2009 Vysoká 
Samostatně 

nelze  

1.2.3.3 
Místní okružní křižovatka 
Špičák 

město Český 
Krumlov 

10 000 
??? 

  Vysoká ROP Až 90% 

1.2.3.4 
Rekonstrukce opěrné stěny 
Serpentýna – silnice 

město Český 
Krumlov 

3 500 2009 – 2010 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.3.5 
Oprava opěrných zdí  
u komunikací Na Spojce, 
Rožmberská, Pod Horou 

město Český 
Krumlov 

2 200 2009 – 2010 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.3.6 Sanace skal Sv. Duch 
město Český 

Krumlov 
3 900 2009 Vysoká ROP. OPŽP  

1.2.3.8 Nadjezd nad I/39 Špičák 
město Český 

Krumlov 
10 800 2009 - 2010 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.4.1 
Rekonstrukce lávky  
přes Vltavu pod Plášťovým 
mostem Český Krumlov 

město Český 
Krumlov 

9 800 2009   ROP Až 90% 

1.2.4.2 
Přechody pro chodce Mír, 
Špičák, Objížďková, Vyšný 

město Český 
Krumlov 

600 2009 – 2011 Vysoká 
Samostatně 

nelze  

1.2.4.3 
Rekonstrukce opěrné stěny 
Serpentýna - chodník  
pro pěší 

město Český 
Krumlov 

400 2009 - 2011 Vysoká 
Samostatně 

nelze  

1.2.4.4 
Propojení Za Nádražím – 
Mír 

město Český 
Krumlov 

 2010 - 2015 Vysoká 
Samostatně 

nelze  

1.2.4.5 
Oprava mostu přes náhon  
u Šimona 

město Český 
Krumlov 

650 2010 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.4.6 
Rekonstrukce Lazebnického 
mostu 

město Český 
Krumlov 

6 600 2008 - 2009 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.4.7 
Rekonstrukce mostu  
E. Beneše 

město Český 
Krumlov 

15 500 2010 – 2011 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.4.8 Lávky přes Vltavu 
město Český 

Krumlov 
37 800 2010 – 2012 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.4.9 

Zpracování studie 
proveditelnosti stavby 
silniční tunel a most přes 
Vltavu na silnici II/157 v 
Českém Krumlově 

město Český 
Krumlov 

2 000 2009 Vysoká 
ROP, 
OP 

Doprava 
Až 90 % 

1.2.6.1 
Autobusové zastávky  
ve městě - 1. etapa  

město Český 
Krumlov 

2 375 2009 Vysoká ROP Až 90% 

1.2.7.1 
Komunikace pro pěší a 
cyklo - U Trojice - ČOV – 
hřbitov 

město Český 
Krumlov 

450 2010 Vysoká ROP Až 90% 
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Číslo 
námětu 

Název námětu Žadatel 
Náklady  
(v tis. 

Kč) 

Období 
realizace 

Priorita 
Operační 
program 

Max. 
výše 

dotace 

1.2.7.2 
Cyklotrasa mezi sídlišti 
Plešivec – Domoradice  

město Český 
Krumlov  

 2010 - 2011  Vysoká  ROP  Až 90%  

1.2.7.3 
Komunikace pro pěší a 
cyklisty v úseku U Trojice – 
Pivovar 

město Český 
Krumlov 

 2011 Vysoká ROP Až 90% 

1.3.1.1 
Prodloužení kanalizace  
za Energem (Za Nádražím) 
– směr Kasárna 

město Český 
Krumlov 

2 000 2010  Vysoká 
 

OPŽP 
 

DLE 
EKONOMICK
É ANALÝZY 

1.3.1.2 
Rekonstrukce a doplnění 
kanalizace Vyšný 

město Český 
Krumlov 

23 000 2010 – 2011 Vysoká 
 

OPŽP 
 

DLE 
EKONOMICK
É ANALÝZY 

1.3.1.3 
Obnova vodovodů na území 
města - 1. etapa 

město Český 
Krumlov 

4 850 2009 Vysoká OPŽP 
DLE 

EKONOMICK
É ANALÝZY 

1.3.1.4 
Výměna 
azbestocementového potrubí 
v lokalitě Vyšný   

město Český 
Krumlov 

8 500 2009 Vysoká NELZE 
identifikovat  

1.4.2.1 
Obnova plynové kotelny ZŠ 
Plešivec 

město Český 
Krumlov 

 2010  Vysoká NELZE  

1.4.2.2 
Mateřská škola T. G. 
Masaryka - repase oken 

město Český 
Krumlov 

500 2009 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.4.2.3 
Zateplení a výměna oken 
mateřské školy Plešivec II 

město Český 
Krumlov 

6 900 2009 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.4.2.4 
Zateplení mateřské školy  
Za Soudem 

město Český 
Krumlov 

1 300 2009 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.4.2.5 
Zateplení a výměna oken 
mateřské školy Vyšehrad 

město Český 
Krumlov 

800 2009 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.4.2.6 
Zateplení a výměna oken 
mateřské školy  
Za Nádražím 

město Český 
Krumlov 

4 800 2009 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.4.2.7 
Základní škola Linecká - 
výměna oken 

město Český 
Krumlov 

4 500 2009 – 2010 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.4.2.8 
Základní škola Za Nádražím 
- zateplení a výměna oken 

město Český 
Krumlov 

21 000 2009 – 2010 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.4.2.9 
Základní škola Plešivec - 
zateplení a výměna oken 

město Český 
Krumlov 

19 200 2009 – 2010 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.4.2.10 
Základní škola Plešivec - 
zateplení objektu  

město Český 
Krumlov 

8 000 2009 – 2010 Vysoká OPŽP 
DLE 

ENERGET. 
AUDITU 

1.5.2.1 
Regenerace panelového 
sídliště Nádraží v Českém 
Krumlově 

město Český 
Krumlov 

40 174 2009 – 2011 Vysoká 
PANEL, 
OPŽP 

 

1.5.2.2 
Regenerace panelového 
sídliště Plešivec 

město Český 
Krumlov 

86 980 2010 – 2012 Vysoká 
PANEL, 
OPŽP 

 

1.5.2.3 
Regenerace panelového 
sídliště Špičák 

město Český 
Krumlov 

33 540 2012 – 2013 Vysoká 
PANEL, 
OPŽP 

 

1.5.2.4 

Stavební úpravy městského 
parku a jižních teras  
v Českém Krumlově - 1. 
Etapa 

město Český 
Krumlov 

27 823 2009 – 2010 Vysoká ROP Až 90% 

1.5.2.5 
Stavební úpravy městského 
parku v Českém Krumlově 
2. Etapa 

město Český 
Krumlov 

17 648 2010 – 2011 Vysoká ROP Až 90% 

1.6.1.1 Revitalizace areálu klášterů 
město Český 

Krumlov 
294 000   Vysoká IOP 100% 

1.7.1.1 

Demolice nevyužitelných 
objektů kasárna Vyšný a 
vybudování zdravotně-
technické vybavenosti města 

město Český 
Krumlov 

150 000 2009 – 2011 Vysoká ROP, OPPI Až 90% 

1.9.1.1 
Podpora aplikace metod a 
nástrojů řízení kvality  
ve veřejné správě 

město Český 
Krumlov 

400   Vysoká OPLZZ Až 100% 
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1.9.1.2 
Úpravy MěÚ pro výkon 
veřejné správy 

město Český 
Krumlov 

4 500 2009 Vysoká 
NELZE 

identifikovat 
 

1.9.2.1 
Pravidelná aktualizace a 
hodnocení strategických 
koncepčních dokumentů 

město Český 
Krumlov 

150 průběžně Vysoká NELZE  

1.9.3.1  
Systém pro získání, 
kategorizace, rozbory a 
využívání informací 

        NELZE  

1.9.4.1 
Systematické celoživotní 
vzdělávání pracovníků MěÚ 

město Český 
Krumlov 

1 500 
Průběžné – 

od roku 
2009  

Vysoká NELZE  

1.9.6.1 
Zavádění ICT v územní 
veřejné správě  

město Český 
Krumlov 

3 500 2009 Vysoká IOP Až 90% 

1.9.6.2 
Zavedení elektronické 
podatelny a spisové služby 

město Český 
Krumlov 

250 2008 - 2009   IOP Až 90% 

1.9.6.3 

Zabezpečení komunikačních 
rozhraní pro práci  
s elektronickými systémy 
veřejné správy 

město Český 
Krumlov 

200 2008 - 2009   IOP Až 90% 

1.9.6.4 

Tvorba informační a 
komunikační strategie, 
zavedení komunikačních 
technologií 

město Český 
Krumlov 

2 000 2008 - 2009   IOP Až 90% 

2.1.1.1 

Projekt vytvoření sítě 
profesních sdružení v oblasti 
služeb cestovního ruchu a 
kultury ve městě 

město Český 
Krumlov  

ve spolupráci 
s Jihočeskou 
hospodářskou 

komorou a 
Českokrumlovs

kým 
rozvojovým 

fondem 

500 
2009 – 2011 

  
 Vysoká ROP  

2.1.1.2 
Dlouhodobá koncepce města 
v oblasti cestovního ruchu 

Českokrumlovs
ký rozvojový 

fond 
500 2009 – 2010  Vysoká NELZE 

 

2.1.1.3 = 
7.1.2.4 

Manuál krizové komunikace          
NELZE 

SAMOSTAT
NĚ 

 

2.1.3.1 

Ucelené produkty cestovního 
ruchu „produktové balíčky“ 
včetně se zaměřením na 
kulturní nabídku 

Českokrumlovs
ký rozvojový 

fond 
  

Od roku 
2009  

 Vysoká ROP Až 90% 

2.1.3.2 
Modernizace městského 
informačního systému (MIS) 
– I. a II. Etapa 

město Český 
Krumlov 

2 500 2009 - 2010   ROP/IOP 
 

2.1.3.3  
Českokrumlovská "family 
friendly" asociace 

Nejprve 
vznikne 

organizace, 
nejspíše  
ve formě 

občanského 
sdružení a tato 
bude žadatelem  

  2009 – 2011 Střední ROP Až 90% 

2.1.6.1 
Informační systém 
cestovního ruchu včetně 
kultury 

město Český 
Krumlov 

250 
Od roku 
2009  

 Vysoká ROP Až 90% 

2.1.7.1 
Komunikační strategie města 
Český Krumlov  

město Český 
Krumlov 

  2009    NELZE 
 

2.1.9.1 
„Satelitní účet cestovního 
ruchu“ včetně kultury   

město Český 
Krumlov 

  2010   NELZE 
 

2.2.1.1 
Workshop pro organizátory 
kulturních akcí ve městě 

město Český 
Krumlov 

200 2009 – 2010   NELZE 
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2.2.2.1 
Partnerský grant  
na podporu talentů 

město Český 
Krumlov 

200 Kč/2 
roky  

2009    
Ministerstvo 

kultury  

2.2.5.1 

Příprava projektového 
záměru multifunkčního 
kulturního, vzdělávacího a 
společenského zařízení 

město Český 
Krumlov 

odhad cca 
10% 

z hodnoty 
celého 

projektu 
cca 100 
mil. Kč 

2009 – 2010  Vysoká 
ROP, 

OPLZZ 
 

2.3.1.1 
Management plán města 
Český Krumlov – památky 
UNESCO  

město Český 
Krumlov 

300 2009 – 2010  Vysoká NELZE  

2.4.2.1 
"Příběh města Český 
Krumlov“ – 700 let výročí 
města   

město Český 
Krumlov 

1 000 2009  Vysoká Nelze 
samostatně  

3.1.2.1 
Rozšíření služeb sekce 
„Podnikatel“ na webových 
stránkách města 

město Český 
Krumlov  

500    2009 – 2010  Vysoká Nelze 
samostatně  

4.1.1.1 
Aktualizace a revize 
komunitního plánu 

město Český 
Krumlov 

2 700 2009 a dále Vysoká OPLZZ Až 100% 

4.2.2.1 
Koncepce grantových 
systémů v sociální oblasti a 
financování služeb ve městě 

město Český 
Krumlov 

50 
(zahrnuje 
projekt. 
záměr 

4.1.1.1) + 
1 200 = 
grantová 
schémata 

v soc. 
oblasti 

2009 Vysoká Nelze 
samostatně  

4.2.2.2 

Podpora služeb včetně 
investičních záměrů 
stanovených komunitním 
plánem 

město Český 
Krumlov 

dle 
aktuálních 
projektů  

Od roku 2009  Vysoká ROP Až 90% 

4.2.2.3 
Vybudování Domova  
pro seniory a ZP s komplexní 
nabídkou služeb  

město Český 
Krumlov 

80 000 2009 – 2012 Vysoká ROP Až 90% 

4.2.2.4 
Rekonstrukce objektu Špičák 
114 – rozvoj infrastruktury  
pro sociální integraci 

město Český 
Krumlov 

22 000 2009 – 2010 Vysoká ROP Až 90% 

4.2.2.5 

Zajištění prostor na sídlišti 
Mír pro komunitní centrum – 
aktivity nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež, 
streetwork, vzdělávací a 
volnočasové aktivity 

město Český 
Krumlov 

    Vysoká ROP Až 90% 

4.3.3.1  
Zpracování prognózy vývoje 
obyvatelstva 

město Český 
Krumlov 

  Od roku 2009  Vysoká NELZE  

5.1.1.1 

Spoluprací se správci 
vodních toků a správci 
vodohospodářské 
infrastruktury získávat 
aktuální výsledky měření 
kvality vodních toků a 
pramenišť 

město Český 
Krumlov 

0 2008 - 2010 Střední NELZE  

5.1.1.2 

Zajistit analýzu zátěže města 
mobilními zdroji znečišťování 
ovzduší (automobilová 
doprava) 

město Český 
Krumlov 

340 2009 - 2010 Střední NELZE  
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5.1.1.3 

Zveřejňovat výsledky 
v Městském zpravodaji,  
na www-stránkách 
Městského úřadu Český 
Krumlov a na nástěnkách ZO 
ČSOP Šípek 

město Český 
Krumlov 

0 2008 - 2010 Střední NELZE  

5.2.1.1 
Grantový systém v rámci 
programu podpory 
ekologické výchovy  

město Český 
Krumlov 

400  2008 Vysoká NELZE  

5.2.2.1 

Doplňovat, zkvalitňovat a 
rozšiřovat komunikaci  
s médii, dopracovat www 
stránky úřadu v oblasti 
životního prostředí, 
prohlubovat spolupráci se ZO 
ČSOP Šípek a ostatními 
organizacemi působícími  
v oblasti EVVO 

město Český 
Krumlov 

0 2008 - 2010 Střední OPŽP  

5.3.1.1 
Rozšíření skládky TKO 
Pinskrův dvůr 

město Český 
Krumlov 

13 000 2008 - 2010 Vysoká OPŽP 
DLE FIN. 
ANALÝZY 

5.3.2.1 Městská kompostárna 
město Český 

Krumlov 
2 450 2009 Vysoká OPŽP  

5.3.2.2 
Optimalizovat provoz 
separační haly  

město Český 
Krumlov 

2 300 2009 - 2010 Vysoká OPŽP 
DLE FIN. 
ANALÝZY 

5.3.5.1 
Změna svozu odpadu  
v historickém centru 

město Český 
Krumlov 

  2009 - 2010 Vysoká NELZE  

5.4.2.1 
Revitalizace městského 
parku III. etapa 

město Český 
Krumlov 

500 2009 - 2010 Vysoká ROP Až 90% 

5.4.2.2 Růžová zahrada II 
město Český 

Krumlov 
380 2008 - 2010 Vysoká ROP Až 90% 

5.4.2.3 
Sídliště Plešivec - veřejná 
zeleň 

město Český 
Krumlov 

3 200 2009 - 2010 Střední OPŽP  

5.4.2.4 
Klidové zóny města - 
Rybářská, Ostrov,  
U Lvíčka 

město Český 
Krumlov 

75 2008 - 2010 Vysoká ROP Až 90% 

5.4.2.5 Revitalizace Jelení zahrady 
město Český 

Krumlov 
7 650   Vysoká ROP Až 90% 

6.1.1.2 
Vybudování přírodního 
výukového amfiteátru 

město Český 
Krumlov 

2 000     ROP Až 90% 

6.1.2.1 
Koncepce celoživotního 
vzdělávání ve městě 

město Český 
Krumlov 

100 2009 - 2010  Vysoká NELZE  

6.1.3.1 
Rekonstrukce a vybavení 
mateřské školy Plešivec I 

město Český 
Krumlov 

5 772   Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP Až 90% 

6.1.3.2 
Nástavba a vybavení 
mateřské školy Vyšehrad  

město Český 
Krumlov 

6 717   Vysoká 
ŠVÝCARSK
É FONDY, 

ROP 
Až 90% 

6.1.3.3 

Vybavení mateřských škol a 
úpravy zahrad - mateřské 
školy Za Soudem, Plešivec 
II, Tavírna, T. G. Masaryka, 
Za Nádražím 

město Český 
Krumlov 

8 371   Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP 

Až 90% 

6.1.3.4 

Vybavení školy a 
rekonstrukce pavilonu dílen 
základní školy  
Za Nádražím 

město Český 
Krumlov 

17 804   Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP 

Až 90% 
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6.1.3.5 

Vybavení školy a 
výstavba nových šaten, 
sportovního hřiště, 
přístavba tělocvičny  
s rekonstrukcí základní 
školy T. G. Masaryka 

město Český 
Krumlov 

48 289   Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP 

Až 90% 

6.1.3.6 
Vybavení základní školy 
Linecká  

město Český 
Krumlov 

1 239   Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP Až 90% 

6.1.3.7 

Vybavení školy a 
rekonstrukce 
víceúčelového hřiště 
základní školy Plešivec 

město Český 
Krumlov 

12 979   Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP 

Až 90% 

6.1.3.8 
Stavební úpravy 
modelovny SUPŠ sv. 
Anežky 

město Český 
Krumlov 

829   Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP 

Až 90% 

6.1.4.1 

Finanční podpora 
dalšího vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 

město Český 
Krumlov 

800 2009 Vysoká OPLZZ Až 100% 

6.1.4.2 
Podpora centra 
domácího vzdělávání  

město Český 
Krumlov 

100 2009 Vysoká NELZE  

6.1.5.1 
Finanční podpora 
školních poradenských 
pracovišť 

město Český 
Krumlov 

400 
Od roku 

2009 
Vysoká NELZE  

6.1.5.2 Osobní asistence 
město Český 

Krumlov 
400 

Od roku 
2009 

Vysoká NELZE  

  
Mateřská škola Plešivec 
I - oprava střechy 

město Český 
Krumlov 

2 400 2009 Vysoká ROP  

  

Základní škola Linecká - 
výměna stoupaček, 
rekonstrukce 
hygienických center - II.  
etapa 

město Český 
Krumlov 

2 500 2009  Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP 

 

6.2.1.1 
Dokončení koncepce 
sportu a volného času 

  0 2009 Vysoká ROP Až 90% 

6.2.2.1 Cykloskate park 
město Český 

Krumlov 
5 000 2009 - 2010 Střední ROP Až 90% 

6.2.2.2 
Vodní a relaxační 
centrum Chvalšinská  

Českokrumlovský 
rozvojový fond, 
město Český 

Krumlov 

600 000   Vysoká ROP Až 90% 

6.2.2.3 
Komplexní dořešení 
sportovního areálu  
na Chvalšinské        

město Český 
Krumlov, sportovní 

kluby 
500 000 2009 - 2015 Vysoká ROP Až 90% 

6.2.2.4 

Přístavba tělocvičny  
se šatnami u školy  
Za Nádražím a 
parkovištěm pro účely 
provozu haly 

město Český 
Krumlov 

80 000 2009  Vysoká 
Švýcarské 
fondy, ROP 

 

6.2.2.5 

Dobudování 
hokejbalového hřiště 
včetně zastřešení a 
sociálního zázemí 

město Český 
Krumlov, sportovní 

kluby 
5 000 2009 – 2010 Vysoká ROP  

6.2.4.1 

Kontinuálně aktualizovat 
pravidla podpory 
sportovních klubů  
z městských zdrojů 
zejména s ohledem  
na mládež 

Sportovní kluby a 
veřejnost  

Stanoveny 
ve vazbě na 

vývoj 
městského 
rozpočtu  

Od roku 
2008 

Vysoká NELZE  

6.3.1.4 
Technické vybavení  
na úpravu lyžařských 
stop 

Pro-sport ČK, o.p.s.  400 2009 Vysoká ROP  
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6.3.2.1 

Dobudování sítě 
dětských hřišť  
dle schválené koncepce 
z roku 2005 

město Český 
Krumlov 

10 000 2009 Vysoká ROP Až 90% 

6.3.2.2 
Rekreační a 
odpočinková zóna Horní 
Brána 

město Český 
Krumlov 

8 000 2009 Vysoká ROP Až 90% 

6.3.3.1 

Tvorba a vydávání 
příležitostných 
informačních a 
propagačních materiálů 
pro nově vytvořené 
projekty a akce 

město Český 
Krumlov 

500 2009 Střední ROP Až 90% 

6.3.4.4 
Vybudování in-line 
stezek 

město Český 
Krumlov   

10 000 2009 Vysoká ROP Až 90% 

7.1.1.1 Peer program  
město Český 

Krumlov 
30 2009     

7.1.1.2 Drogová prevence 
město Český 

Krumlov 
20 2009 – 2010   ROP Až 90% 

7.1.1.3 
Budování právního 
vědomí dětí 

město Český 
Krumlov 

60 2009 – 2011   NELZE 
 

7.1.1.4 

Přednášková činnost 
Městské policie ČK  
pro seniory a 
handicapované 

město Český 
Krumlov 

20 2009 – 2010   NELZE 

 

7.1.1.5 
Monitoring bezpečnosti 
obyvatel 

        NELZE 
 

7.1.1.6 
Bezpečná lokalita - zóny 
vzájemné pomoci 

město Český 
Krumlov 

5 2009 – 2011 Vysoká ROP 
 

7.1.1.7 ONI 
město Český 

Krumlov 
    Vysoká NELZE 

 

7.1.1.8 Auto není trezor 
město Český 

Krumlov 
    Vysoká NELZE 

 

7.1.1.9 Bezpečný domov 
město Český 

Krumlov 
    Vysoká NELZE 

 

7.1.1.10 Být viděn 
město Český 

Krumlov 
    Vysoká NELZE 

 

7.1.1.11 
Prázdninový program  
na dopravním hřišti 

město Český 
Krumlov 

    Vysoká NELZE 
 

7.1.2.1 
Projekt na podporu 
informovanosti občanů 

        NELZE 
 

7.1.2.2 
Vytvoření webových 
stránek krizového řízení 

        NELZE 
 

7.1.2.3 Infoletáky 
město Český 

Krumlov 
20 2009 -2011   NELZE 

 

7.1.2.4 = 
2.1.1.3 

Manuál krizové 
komunikace  

město Český 
Krumlov 

      NELZE 
 

7.1.5.1 
Městský kamerový 
systém - 3. etapa 

město Český 
Krumlov 

2 000 2009 - 2011   ROP Až 90% 

7.1.6.1 
Zvyšování jazykové 
vybavenosti 

        OPLZZ Až 100% 

7.1.8.3 Rehabilitace Náplavky 
město Český 

Krumlov 
2 500 000   Vysoká Nelze 

identifikovat  

  
Technické vybavení 
městské policie (např. 
pila, člun, …) 

        ROP Až 90% 

  

Vybavení Městské 
policie i Městského 
úřadu oživovacími 
přístroji 

        ROP Až 90% 

  
Kurz vodní záchranné 
služby 

  
cca 60 - 

100  
    NELZE 
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Přehled projektových námětů, jejichž realizátorem není 
město Český Krumlov 

  
Číslo 

námětu 
Název námětu Žadatel 

Náklady  
(v tis. 

Kč) 

Období 
realizace 

Priorita 
Operační 
program 

Max. 
výše 

dotace 

1.2.3.7 
Sanace skály  
Pod Kamenem 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 

90 000 2009 Vysoká ROP, OPŽP  

1.2.3.9 Tranzitní doprava města  KÚ Jč      ROP  

1.2.4.10 

Vyhotovení stavby 
silničního tunelu a mostu 
přes Vltavu na silnici 
II/157 v Českém 
Krumlově 

Jihočeský kraj 500 000 2010 - 2015  OP Doprava 80% 

1.5.1.1 

Příprava území  
pro výstavbu nových 
bytových jednotek  
(i sociální) - plochy  
v majetku města 

Soukromý subjekt  2012  

NELZE ze 
EU, dotace 

z 
Ministerstva 
pro místní 

rozvoj 

- 80 tis. 
Kč/bytová 
jednotka 

 

6.1.1.1 
Centrum studijních a 
badatelských pobytů  

Národní památkový 
ústav 

43 000 2009 - 2010 Vysoká OPVK  

6.3.1.1 Nordic walking Soukromý subjekt 1 000 2009 Střední NELZE  

6.3.1.2 Fotosafari  Soukromý subjekt 500 2009 Střední ROP  

6.3.1.3 
Sportovní centrum  
pro outdoorové aktivity - 
lanové centrum, apod. 

Soukromý subjekt  50 000 2009 - 2011 Vysoká ROP Až 90% 

6.3.4.1 
Vybudování golfového 
hřiště 

Soukromý subjekt    
 
  

Střední ROP Až 50% 

6.3.4.2 
Vybudování slalomového 
vodního kanálu 

VSK Vltava    2009 Vysoká ROP Až 90% 

6.3.4.3 
Vybudování sportovního 
areálu Vyšný 

Soukromý subjekt 40 000 2009 Střední ROP Až 50% 

6.3.5.1 

Vybudování nové 
cyklostezky propojující 
Rožmberk nad Vltavou  
s Český Krumlovem  
po pravém břehu toku 
Vltavy 

Jihočeská 
magistrála 

20 000 2009 Vysoká ROP Až 90% 

7.1.8.1 
Protipovodňová opatření 
Polečnice 

Povodí Vltavy, s.p. 90 000 
  
  

Vysoká ROP  

7.1.8.2 
Protipovodňová opatření 
Vltava 

Povodí Vltavy, s.p. 160 000 
  
  

Vysoká ROP  

 

Vysvětlivky k operačním programům: 

ROP – Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad 

OPŽP – Operační program Životní prostředí 

IOP – Integrovaný operační program 

OPPI – Operační program Podnikání a inovace 

OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
 

Pozn: Prázdná políčka znamenají, že nebyl údaj při zpracování města uveden. 
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IIInnndddiiikkkááátttooorrryyy   
Konkrétní indikátory některých projektových námětů 

 

Č. námětu Název projektového námětu Konkrétní indikátory 

1.2.2.1 Výstavba autobusového nádraží a podzemního parkingu 
Počet m2 nově vybudovaného autobusového 

nádraží 

1.2.3.6 Sanace skal Sv. Duch Počet sanovaných skal 

1.2.4.9 
Zpracování studie proveditelnosti stavby silniční tunel a 
most přes Vltavu na silnici II/157 v Českém Krumlově 

Vyhotovení studie proveditelnosti 

1.2.4.10 
Vyhotovení stavby silničního tunelu a mostu přes Vltavu 

na silnici II/157 v Českém Krumlově 
Počet metrů nově vybudovaného tunelu a 

mostu 
1.3.1.3 Obnova vodovodů na území města - 1. etapa Počet m obnovených vodovodů 

1.3.1.4. Výměna azbestocementového potrubí v lokalitě Vyšný   
Počet m vyměněných potrubí 

1.9.4.1 Systematické celoživotní vzdělávání pracovníků MěÚ Počet vzdělávacích kurzů, počet 
proškolených osob 

2.1.1.1 Projekt vytvoření sítě profesních sdružení v oblasti služeb 
cestovního ruchu a kultury ve městě 

 

Počet vzniklých sdružení 
Počet členů 

2.1.1.2 Dlouhodobá koncepce města v oblasti cestovního ruchu Koncepce jako konsenzus všech 
zainteresovaných stran – profesní sdružení, 

veřejná správa atd. 

2.1.3.1 Ucelené produkty cestovního ruchu „ produktové balíčky“ 
včetně se zaměřením na kulturní nabídku 

Počet produktových balíčků 
Počet zapojených subjektů 

2.1.3.2 Modernizace městského informačního systému (MIS) – I. 
a II. etapa 

Počet informačních ukazatelů a míst 

2.1.3.3  Českokrumlovská "family friendly" asociace Vznik Mimibaru, internetová stránka, 
manuál standardu služeb pro rodiny 
s dětmi, tištěný průvodce městem a 
službami pro rodiny s dětmi, počet 

návštěvníků Mimibaru, uskutečněný filmový 
festival a počet návštěvníků 

2.1.6.1 Informační systém cestovního ruchu včetně kultury Časové řady, trendy, studie vzniklé na 
základě statistického šetření  

2.1.7.1 Komunikační strategie města Český Krumlov  Manuály, rozšířené webové stránky  

2.1.9.1 „Satelitní účet cestovního ruchu“ včetně kultury   Výstupy a statistiky  

2.2.1.1 Workshop pro organizátory kulturních akcí ve městě Počet účastníků 
Počet přednášejících 

2.2.2.1 Partnerský grant na podporu talentů Počet udělených stipendií  
2.2.5.1 Příprava projektového záměru multifunkčního  kulturního, 

vzdělávacího a společenské zařízení 
Projektová dokumentace a zpracovaný 

záměr  

2.3.1.1 Management plán  města Český Krumlov – památky 
UNESCO  

 Vytvořený a schválený plán. 

2.4.2.1 "Příběh města Český Krumlov“ – 700 let výročí města    Uskutečněné akce, počet návštěvníků, 
vydané tiskoviny, vydaná publikace 

3.1.2.1 Rozšíření služeb sekce „Podnikatel“ na webových 
stránkách města 

Návštěvnost www stránek sekce 
„Podnikatel“ 

4.1.1.1 Aktualizace a revize komunitního plánu 
Počet osob podporující poskytování 

sociálních služeb 
4.2.2.1 Koncepce grantových systémů v sociální oblasti a 

financování služeb ve městě 
Vytvořená koncepce 

4.2.2.3 Domov pro seniory a ZP s komplexní nabídkou služebová 
příprava 

Průzkum, Projektová dokumentace 

4.2.2.4 Rekonstrukce objektu Špičák 114 – rozvoj infrastruktury 
pro sociální integraci 

Projektová dokumentace a zahájení 
rekonstrukce objektu 

4.3.3.1  Realizace průzkumů ke specifikaci potřebnosti 
identifikovaných opatření komunitního plánu 

 Realizace průzkumů 

5.1.1.1 Spoluprací se správci vodních toků a správci 
vodohospodářské infrastruktury získávat aktuální 
výsledky měření kvality vodních toků a pramenišť 

 Informovanost o aktuálním stavu ŽP, 
vzdělanost 

Č. námětu Název projektového námětu Konkrétní indikátory 

5.1.1.3 Zveřejňovat výsledky v Městském zpravodaji, na www-
stránkách Městského úřadu Český Krumlov a 

na nástěnkách ZO ČSOP Šípek 

Frekvence zveřejňování výsledků 

5.2.1.1 Grantový systém v rámci programu podpory ekologické 
výchovy  

 Počet žádostí o grant, objem vyčleněných 
prostředků z rozpočtu města 

5.2.2.1 Doplňovat, zkvalitňovat a rozšiřovat komunikaci s médii, 
dopracovat www stránky úřadu v oblasti životního 

prostředí, prohlubovat spolupráci se ZO ČSOP Šípek a 
ostatními organizacemi, působícími v oblasti EVVO 

 Četnost příspěvků poskytnutých médiím, 
realizované akce 

5.3.1.1 Rozšíření skládky TKO Pinskrův dvůr Možnost ukládání odpadu v místě jeho 
vzniku  

5.3.2.1 Městská kompostárna Množství kompostovaného materiálu, 
úbytek černých skládek  

5.3.2.2 Optimalizovat provoz separační haly  Optimalizace systému sběru odpadu 

5.3.5.1 Změna svozu odpadu v historickém centru Čistota veřejných prostranství 

6.1.1.1 Centrum studijních a badatelských pobytů  Studijní kapacity - učebny, ubytovací 
kapacity  

6.1.2.1. Koncepce celoživotního vzdělávání ve městě Analýza 
Koncepce  

6.1.4.1 Finanční podpora dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Počet proškolených pedagogů  

6.1.4.2 Podpora centra domácího vzdělávání  Počet vzdělávaných dětí v centru domácího 
vzdělávání  

6.1.5.1. Finanční podpora školních poradenských pracovišť Počet poradenských pracovišť  

6.1.5.2. Osobní asistence Počet asistentů odpovídající počtu dětí, 
které asistenci potřebují  

  Mateřská škola Plešivec I - oprava střechy Opravená střecha  

  Základní škola Linecká - výměna stoupaček, rekonstrukce 
hygienických center - II. etapa 

Počet zrekonstruovaných stavebních částí  

6.2.1.1 Dokončení koncepce sportu a volného času Vytvořená koncepce  

6.2.2.1 Cykloskate park Vybudovaný cykloskate park  

6.2.2.3 Komplexní dořešení sportovního areálu na Chvalšinské     Kompletně vybudovaný sportovní areál  

6.2.2.4 Přístavba tělocvičny se šatnami u školy Za Nádražím a 
parkovištěm pro účely provozu haly 

Dostatečná kapacita pro sportující oddíly ve 
městě  

6.2.2.5 Dobudování hokejbalového hřiště včetně zastřešení a 
sociálního zázemí 

Zastřešené hokejbalové hřiště s parkingem  

6.2.4.1 Kontinuálně aktualizovat pravidla podpory sportovních 
klubů z městských zdrojů zejména s ohledem na mládež 

Počet podpořených subjektů  

6.3.1.1 Nordic walking Počet okruhů  

6.3.1.2 Fotosafari  Počet stanovišť a okruhů 

6.3.1.3 Sportovní centrum pro outdoorové aktivity - lanové 
centrum, apod. 

Vybudované outdoorové centrum  

6.3.1.4 Technické vybavení na úpravu lyžařských stop Fréza  

6.3.2.1 Dobudování sítě dětský hřišť dle schválené koncepce z 
roku 2005 

Vybudovaná dětská hřiště v požadovaném 
počtu (viz koncepce)  

6.3.2.2 Rekreační a odpočinková zóna Horní Brána Počet nově  vybudovaných a 
zrekonstruovaných  sportovišť  

6.3.3.1 Tvorba a vydávání příležitostných informačních a 
propagačních materiálů pro nově vytvořené projekty a 

akce 

Počet vydaných informačních materiálů   

6.3.4.2 Vybudování slalomového vodního kanálu Vybudovaný slalomový kanál  
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Obecné indikátory monitorování 

 

 
 
 
 
 
 

6.3.4.3 Vybudování sportovního areálu Vyšný Vybudovaný sportovní areál  

6.3.4.4 Vybudování in-line stezek Vybudované in-line stezky  

6.3.5.1 Vybudování nové cyklostezky propojující Rožmberk nad 
Vltavou s Český Krumlovem po pravém břehu toku Vltavy 

Vybudovaná stezka  

Název indikátoru Název indikátoru 

Vytvořené koncepční dokumenty na úrovni 
města 

Počet nově vybudovaných parkovacích míst 

Počet společných projektů s podnikatelskou 
sférou 

Délka rekonstruovaných úseků komunikací 
v m 

Počet organizovaných setkání zástupců města 
s podnikatelskou veřejností 

Délka nově vybudovaných úseků komunikací 
v m 

Počet malých, středních a velkých 
podnikatelských subjektů se sídlem ve městě 

Velikost v m2 revitalizovaných prostranství a 
nových funkčních ploch 

Počet nových pracovních míst Velikost sanovaného území v m2 

Počet realizovaných projektů 
Počet nově vytvořených pěších stezek, 

cyklostezek, in-line stezek v m 
Počet obyvatel města v centru města 

 
Počet rekonstruovaných pěších stezek, 

cyklostezek a in-line-stezek 
Míra spokojenosti obyvatel Plocha revitalizované plochy v m2 

Počet bezbariérových přístupů Počet rekonstruovaných objektů celkem 

Délka vybudovaných bezbariérových tras v m 
Plocha rekonstruované sportovní 

infrastruktury v m2 

Průjezdnost města (dopravní intenzita) 
Počet rekonstruovaných objektů sociální 

infrastruktury 
Míra kriminality na obyvatele (počet trestných 

činů a přestupků) 
Počet rekonstruovaných objektů cestovního 

ruchu 

Míra spokojenosti lidí s dostupností informací 
Počet rekonstruovaných objektů sportovního a 

volnočasového vyžití 
Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturních, 

sportovních a volnočasových příležitostí 
Počet zateplených budov 

Zvýšení návštěvnosti na akcích ve městě Úspora energií v procentech 
Zvýšení návštěvnosti města turisty Počet dětských hřišť 

Počet proškolených zaměstnanců MěÚ 
Délka rekonstruovaných sítí technické 

infrastruktury v m 

Počet nových funkčních informačních systémů 
Počet bezpečnostních prvků pro bezpečnost 

dopravy a chodců 
Počet kurzů environmentální výchovy Počet autobusových zastávek 

Nakládání s odpady Počet regenerovaných sídlišť 
Počet projektů na zvýšení bezpečnosti  

ve městě 
Změna systémů vytápění šetrného 

k životnímu prostředí 
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