
zpravodaj
ročník 7.

únor 2010

ZDARMAměsta
25. února 2010 v 16 hodin

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická ul. 

Jednací sál 3. patro

n  Přidělení grantů z programů
  podpory (kultura, ekologická
  výchova, volnočasové aktivity
  dětí a mládeže)

n  Výkupy pozemků,  prodeje
  pozemků

PŘIJĎTE NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

PŘEČTĚTE SI

strana 5

strana 3

Vážení čtenáři, na začátku letoš-
ního roku město aktualizovalo webo-
vou prezentaci pro občany a obyvatele 
Českého Krumlova. Na stránce
www.ckrumlov.cz/obcan byla změněna 
struktura a doplněny užitečné elek-
tronické funkce. 

Cestu k informacím usnadní okno 
Rychle hledám, které nabízí nejčastěji 
hledané odkazy – například úřední 
hodiny, poplatky nebo vyhlášky.         
V sekci Potřebuji si vyřídit pak připra-
vujeme návody na řešení nejčastějších 
situací na městském úřadě. 

Aktualizované webové stránky byly 
přihlášeny do soutěže Zlatý erb o 
nejlepší stránky měst a obcí. Věřím, že 
Vám internetová prezentace města 
pomůže získávat potřebné informace  
o městě, o činnostech města a měst-
ského úřadu. A doufám, že město 
podpoříte v internetovém hlasování na
www.ckrumlov.cz/soutez

SOUTĚŽ O ZLATÝ ERB

REKONSTRUKCE MOSTU 
U KINA

SLOVO TISKOVÉ MLUVČÍ MĚSTA
JITKY AUGUSTINOVÉ

Pozvánka 
na rok 2010

Granty města
Český Krumlov

Výstava k výročí 
holocaustu

Kruhový objezd 
u Porákova mostu

Zábory veřejného 
prostranství
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Český Krumlov 
vyhrál cenu Mosty 2009

Více o ocenění 
Mosty 2009 
si přečtete na straně 4

Město Český Krumlov získalo prestižní ocenění Mosty 2009 v kategorii 
vyhlášené pro instituce veřejné správy. 
Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky 
ocenila město za projekt 
Euroklíčů a eurozámků, 
který usnadňuje 
handicapovaným 
přístup do veřejných 
prostor (například 
toalety, výtahy) 
po celé Evropě.
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Také v roce 2010 
připravilo město 
Český Krumlov spolu
s pořadateli 
a organizátory kulturních
a společenských 
akcí zajímavý program. 

Od 13. do 16. února jste pro-
žili v Českém Krumlově pravý 
masopustní rej, nechyběla ani 
domácí zabijačka a vepřové 
hody. Na přelomu dubna a 
května opět náměstí Svornosti 
změní svůj název na náměstí 
Lásky, uprostřed vyroste roz-
kvetlá třešeň a prvomájová noc 
Kouzelného Krumlova zastřeší 
slet čarodějnic, stavění májky a 
lampiónový průvod. 

V předvečer renesančních 
oslav otevře Regionální muzeum 
v Českém Krumlově po téměř 
dvouleté rekonstrukci opět své 
brány s vernisáží výstavy Příběh 
města Český Krumlov. K vidění 
budou desítky exponátů v obou 
patrech nově zrekonstruovaného 
muzea. Součástí exponátů bude 
také originál listiny Jindřicha I.         
z Rožmberka z roku 1309, v níž 
je Český Krumlov poprvé ozna-
čen za město. Pořadatelé výsta-
vy jsou Regionální muzeum      
v Českém Krumlově, Jihočeské 
muzeum v Českých Budějovi-
cích, Státní okresní archiv Český 
Krumlov, Státní oblastní archiv 
v Třeboni oddělení Český Krum-
lov a město Český Krumlov. 

Od 18. do 20. června se do 
města i na zámek vrátí zpátky 
páni z Rožmberka. V renesan-
čním duchu, probuzeném na 
celé tři dny halasem rytířských 
turnajů, historických řemeslných 
trhů, středověké hudby, pou-
ličních divadel a šermířských 
soubojů, se odehraje i vrchol 
slavností – velkolepý historický 
kostýmovaný průvod, v němž 
nebudou chybět rytíři na ko-
ních, měšťané a především slav-
né osobnosti, spjaté s dávnou 
historií města. 

Kulturní léto prožijeme v tó-
nech festivalů – Festivalu ko-
morní hudby Český Krumlov, 
Festivalu staré hudby, Meziná-
rodního hudebního festivalu 
Český Krumlov a v neposlední 

řadě festivalu Jazzky Krumlov.
Zářijový kulturní program 

bude věnován Dnu bez bariér, 
Dnům evropského dědictví a 
Svatováclavským slavnostem.   
V říjnu se již tradičně koná 
Festival barokních umění, Mezi-
národní filmový festival o ži-
votním prostředí, přírodním a 
kulturním dědictví Ekofilm nebo 
Mezinárodní divadelní festival 
Miraculum Český Krumlov.

Adventní program nebude 
chybět ani letos, kdy koledy, Je-
žíškova pošta, pohádky v Měst-
ském divadle Český Krumlov 
nebo Medvědí Vánoce zpříjemní 
čekání na Štědrý večer. 

Město Český Krumlov se těší 
na shledanou na připravova-
ných akcích a programech.

POZVÁNÍ ZA KULTUROU V ROCE 2010

Zastupitelé města Český Krumlov
vyhlásili na svém lednovém
jednání další dva grantové 
programy – Program podpory
sportu a Program podpory
zahraniční spolupráce.

Oba programy vyhlašují v roce 2010 je-
dinou grantovou výzvu. 

Program podpory sportu
Program podpory sportu je zaměřen na 

podporu činnosti subjektů působících na 
území města Český Krumlov v oblasti 
sportu. Program vychází ze strategického 
plánu, jenž si klade za cíl vytvořit kvalitní 
zázemí pro sport a podporovat spolupráci 
sportovních oddílů na území města. Pro-
gram podpory sportu je rozdělen do čtyř 
opatření. Žádosti je možné podávat od       
1. února 2010 do 10. března 2010.           

Program podpory zahraniční 
spolupráce

Cílem Programu podpory zahraniční 
spolupráce je podpořit aktivity, které vedou 
k navázání, k udržování, k rozšíření a 
zkvalitnění partnerské spolupráce, a to 
především v oblastech kultury, vzdělání, 
sportu, cestovního ruchu, propagace, péče 
o děti a mládež, výměny znalostí a 
zkušeností. Prioritou programu je podpořit 
projekty ve spolupráci s oficiálními part-
nerskými městy Českého Krumlova, jimiž 
jsou Hauzenberg, Llanwrtyd Wells, Miami 
Beach, San Gimignano, Slovenj Gradec, 
Vöcklabruck. 

Program je jednokolový, žádosti budou 
přijímány do 31. března 2010. Celková alo-
kace programu na rok 2010 činí 90 tisíc Kč, 
minimální spoluúčast žadatele činí 25 %.

Přehled programů podpory  a aktuálních 
výzev najdete na www.ckrumlov.cz/granty

ZASTUPITELÉ VYHLÁSILI DVA NOVÉ GRANTOVÉ PROGRAMY 
O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 
29. dubna 2010. V roce 2010 je vyčleněna 
na žádosti Programu podpory sportu ve 
městě Český Krumlov celková částka 4,351 
milionů Kč.

Opatření - sport
1) Neinvestiční dotace na činnost (plošný 
příspěvek na základě prokázaného počtu 
členů příslušného sportovního oddílu ve 
věku do 18 let)
2) Neinvestiční dotace na úhradu nájemné-
ho ve sportovních zařízeních zřizovaných 
městem
3) Sport a tělovýchova pro mládež – dotace 
na sportovní akce mládeže do 18 let, 
jejichž pořadatelem je subjekt se sídlem na 
území města, dotace na pořízení sportovní-
ho vybavení a dotace pro sociálně slabé 
sportovce do 18 let
4) Podpora sportovních akcí mimořádného 
významu pro město Český Krumlov 

Český Krumlov vyhrál třetí 
místo ve dvou čtenářských 
anketách, a to časopisu Travel 
in the Czech Republic a časo-
pisu TTG Travel. Vyhlášení 
výsledků proběhlo v rámci 19. 
ročníku veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v Praze. 

Časopis Travel in the Czech 
Republic je česko-anglický prů-
vodce, který čtenářům předsta-
vuje Českou republiku jako 
atraktivní destinaci cestovního 
ruchu. V pátém ročníku ankety 
tohoto časopisu vybíralo přes   
2 400 čtenářů Nejatraktivnější 
místo České republiky pro rok 
2010. První místo obsadila 
Praha a druhé Třeboň.

Časopis TTG Travel je určen 
odborníkům z cestovního ruchu 
a ve světě má již dlouholetou 
tradici. Profesionálové v ces-
tovním ruchu sami v sedmnácti 
kategoriích nominovali ty spo-
lečnosti a partnery, které v Čes-
ké republice považují za nejlep-
ší a s nimiž se jim nejlépe 
spolupracuje. Český Krumlov 
obsadil bronzovou příčku v ka-
tegorii „Turistický region, oblast 
či město, kde jste se setkali      
s nejlepší kvalitou přijetí". První 
pozici získal kraj Jižní Morava a 
druhou Praha. V anketě hlaso-
valo kolem tisícovky odborníků.

OCENĚNÍ DESTINACE

Rytířské hry během Slavností pětilisté růže.           Foto Lubor Mrázek 
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Město Český  Krumlov
 na začátku letošního roku
aktualizovalo webovou
prezentaci, určenou
pro občany, obyvatele
a návštěvníky města. 

Na stránce www.ckrumlov. 
cz/obcan byla změněna struktu-
ra a doplněny užitečné elektro-
nické funkce. V sekci Rychle 
hledám stránka automaticky 
nabízí uživatelovi  nejčastěji 
hledané odkazy, například odpa-
dy, volná místa, zastupitelstvo, 
úřední hodiny nebo vyhlášky. 
Uživatel tak nemusí procházet 
menu a složitě vyhledávat infor-
mace, ale ty nejdůležitější a 
nejžádanější má na očích ihned 
na první stránce. 

V sekci Potřebuji si vyřídit 
jsou postupně doplňovány infor-
mace k nejčastěji vyřizovaným 
agendám na městském úřadě. 
Jedná se například o shrnutí 
agendy cestovních dokladů, tedy 
náležitosti k vydání nového ces-
tovního pasu, jaké jsou správní 
poplatky nebo na kterém odboru 
má podat jakou žádost. 

V Mapovém portálu najdou 
zájemci mapy pro občany nebo 
mapy pro turisty, ale také velmi 
oblíbené mapové zobrazení 
Google Street View. Nejdetail-
nější mapová vrstva přenáší 
uživatele do centra Českého 
Krumlova, nechává je virtuálně 
procházet uličkami, prohlížet si 
vlastní dům či provozovnu nebo 
obdivovat zachovalou architek-
turu. 

Cílem aktualizace webo-  
vých stránek bylo zpřehlednění 
struktury stránek, provázání 
obsahu a vytvoření uživatelsky 
přívětivého prostředí pro hledání 
důležitých informací o městě 
nebo o činnostech města a 
městského úřadu.

Destinace Český Krumlov
Důležité informace nejen pro 

návštěvníky města jsou zveřej-
ňovány na 
www.ckrumlov.cz/turista. Na 
těchto stránkách naleznou uži-
vatelé mimo jiné základní 
informace o Českém Krumlově, 
historii města a regionu, infor-
mace o dopravě, ubytování, 
stravování a kultuře, nabídku 
turistických atraktivit (památky, 
muzea, galerie…), programů a 
služeb nebo fotogalerii.  Infor-
mace z modulu Turista a Občan 
se navzájem doplňují a prolí-
nají. Za zmínku z elektronic-
kých služeb stojí například 
Databáze akcí, Katalog ubyto-
vání, Fotogalerie, Mapový por-

tál nebo Webová kamera. We-
bová prezentace pro turisty je 
kompletně přeložena také do 
německého a anglického jazy-
ka. Ročně stránky navštíví přes 
2,3 milionu uživatelů.

Soutěž Zlatý Erb
Český Krumlov 

soutěží v projektu 
Zlatý erb 2010 
o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby 
měst a obcí. Město do soutěže 
přihlásilo webovou prezentaci 
pro občany 
(www.ckrumlov.cz/obcan),
webovou prezentaci pro náv-
štěvníky města 
(www.ckrumlov.cz/turista) 
a osm elektronických služeb.
l Zápisy zasedání rady města 

a zastupitelstva města
l MailFórum – elektronické

rozesílání zpráv
l Rychle hledám

l Mapový portál města 
s funkcí Street View

l Katalog akcí – dnešní akce
l Pro handicapované
l Systém kamer – mobilní 

a statická webová kamera
l Databáze kontaktů

Hodnocení stránek bude pro-
vádět odborná porota nejdříve      
v krajském kole a následně       
v celostátním kole. Pořadatelé 
vyhlásili také cenu veřejnosti a 
spustili on-line hlasování. Pod-
pořte i Vy Český Krumlov a 
pošlete svůj hlas! Více infor-
mací i odkaz na hlasovací for-
mulář jsou zveřejněny na
www.ckrumlov.cz/soutez

Soutěž o nejlepší webové 
stránky měst a obcí vyhlašuje 
Sdružení Zlatý erb. Letos se 
koná již 12. ročník. Osobní 
záštitu nad soutěží převzal  
Jaroslav Chýlek, náměstek mi-
nistra vnitra pro informatiku. 
Nad cenou o nejlepší elektronic-
kou službu převzal osobní záš-
titu prezident Nejvyššího kon-
trolního úřadu František Doh-
nal. Krajská kola vyhlašují kraje.  
Soutěž je pořádána pod záštitou 
Asociace krajů České republiky, 
ve spolupráci s Ministerstvem 
pro místní rozvoj, sdružením 
Český zavináč, Svazem měst a 
obcí ČR, portálem Města a obce 
online a konferencí ISSS. 

Cílem soutěže je podpořit 
modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i speci-
fickým skupinám uživatelů        
s využitím internetu a ostatních 
elektronických médií, a přispět 
tak k rozvoji kvality života ve 
městech, obcích a krajích České 
republiky. Zlatý erb byl oceněn 
jako finalista světové soutěže 
Stockholm Challenge Award. 

Více informací o soutěži Zla-
tý erb je zveřejněno na
http://zlatyerb.obce.cz

Aktualizovaná úvodní stránka modulu Občan. 

Hledáte ulici, 
adresu, mapu 

pro občany nebo turisty 
nebo virutální mapy 
Českého Krumlova? 

Podívejte se na 
Mapový portál 

na adrese
 

www.ckrumlov.cz/mapportal
Hledáte konkrétní 

provozovnu nebo službu? 
Nebo jste podnikatel 
a chcete být zařazen 

v katalogu provozoven 
a služeb? 

www.ckrumlov.cz/provozovny

Zajímá Vás 
kulturní, 

společenské 
a sportovní dění 

na Českokrumlovsku? 
Zařaďte 

do katalogu 
akcí také 
svoji akci.

 
www.ckrumlov.cz/akce

Chcete e-mailem 
získávat aktuální 

informace 
z Českého Krumlova?

 
www.ckrumlov.cz/mailforum



Na začátku února 
byla ve vestibulu
Městského úřadu 
Český Krumlov zahájena
výstava Místa utrpení,
smrti a hrdinství. 

Výstavu slavnostně otevřela 
místostarostka města Český 
Krumlov Jitka Zikmundová, 
která nad projektem převzala 
záštitu. „Člověk těžko hledá 
slova pro vyjádření pocitů, když 
je konfrontován s jednou z nej-
větších tragédií v lidských ději-
nách. Miliony obětí holocaustu 
si zasluhují naši úctu a roz-
hodně bychom na ně neměli 
nikdy zapomenout. Proto patří 
můj velký dík organizátorům 
výstavy, která nám připomíná, 

kruté osudy lidí v koncentrač-
ních táborech,“ vyjádřila se 
Jitka Zikmundová. 

Vernisáže se zúčastnila také 
kurátorka výstavy Olga Zárubo-
vá, která doplnila: „Jsem ráda, 
že od svého zahájení v roce 
2005 výstava navštívila už více 
než 30 měst v České republice a 
všude se setkala s velkým záj-
mem.“ Hostem vernisáže byl      
i další z iniciátorů výstavy Asaf 
Auerbach, který se v roce 1930 
jako dvouletý přestěhoval s ro-
diči do Československa z teh-
dejší Palestiny. Jisté smrti          
v koncentračním táboře unikl 
jako jedno z Wintonových dětí, 
které byly z okupovaného Čes-
koslovenska převezeny do An-
glie. V současné době doprovází 
výstavu přednáškami pro školní 
mládež. „Hlavně pro mladé lidi 

je důležité, aby věděli, čeho je 
schopná ideologie, která si dnes 
v podobě neonacistických hnutí 
opět získává popularitu,“ sdělil 
Auerbach.

Výstava, která vznikla podle 
knihy Oty Krause Továrna na 
smrt, potrvá v budově městské-
ho úřadu do konce března 
2010. Přístupná je zdarma        
(v otvírací době úřadu): pondělí 
a středa 7:30 – 17:00 hodin, 
úterý a čtvrtek 07:30 – 15:30 
hodin, pátek 07:00 – 13:00 
hodin. Na 28 panelech jsou 
představeny nejvýznamnější 
koncentrační tábory, káznice a 
věznice od nástupu nacistů       
k moci v Německu. Dokumenty 
připomínají hrůzy nacistické 
vlády v okupovaných zemích a 
současně varují před nebezpe-
čím skupin, které dnes velmi 

agresivně propagují nacistické 
ideje a snaží se získat přívržen-
ce zejména mezi dospívající 
mládeží. Výstavu pořádá město 
Český Krumlov spolu s Histo-
rickou skupinou Osvětim a Pa-
mátníkem Terezín. (fip)

Olga Zárubová, Jitka Zikmun-
dová a Asaf Auerbach před 
expozicí.        Foto Filip Putschögl

VÝSTAVA MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ
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Radní Roman Kneifl 
převzal 10. února v Plzni 
za město Český Krumlov
prestižní ocenění 
Mosty 2009 v kategorii
cen pro instituce 
veřejné správy. 

Národní rada osob se zdra-
votním postižením České repub-
liky udělila městu Český Krum-
lov 1. místo za projekt Euro-
klíčů a eurozámků. Spolu s Čes-
kým Krumlovem byly v kategorii 
nominovány Městská policie 
Most, Krajský úřad Pardu-
bického kraje, Česká televize a 
město Strakonice.  

„Velice si vážím tohoto oce-
nění. Jako radní i jako předseda 
sociální komise města Český 
Krumlov velice rád podpořím 
podobné projekty. Český Krum-
lov má sám o sobě hodně ba-
riér, a proto je naší povinností 
pokoušet se handicapovaným 
lidem pomáhat s jejich překoná-
váním,“ sdělil radní města Čes-
ký Krumlov a předseda sociální 
komise města Roman Kneifl. 
 Město Český Krumlov nakou-
pilo euroklíče pro zdravotně 
postižené občany v srpnu 2009. 
Do nákupu 100 ks speciálních 
standardizovaných klíčů inves-
tovalo necelých 40 tisíc Kč. 
Euroklíče jsou na Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu Český Krumlov na 

oddělení sociálních služeb a 
zdravotnictví zdarma zapůjčová-
ny při splnění základních pod-
mínek: osoba, které je euroklíč 
zapůjčen, musí být držitelem 
průkazky ZTP/P a mít trvalé 
bydliště v Českém Krumlově.

Pro krátkodobou výpůjčku 
návštěvníků Českého Krumlova 
nebo osob, které nesplní pod-
mínky pro bezplatné zapůjčení,  
jsou k dispozici v Infocentru 
Český Krumlov proti vratné 
záloze 500 Kč nebo 20 EUR. 
Během hlavní turistické sezóny 
jsou euroklíče zapůjčovány i u 
obsluhy veřejných toalet. 

Euroklíč je speciální univer-
zální klíč umožňující osobám se 
sníženou schopností pohybu 
přístup na veřejná a technická 
zařízení, která jsou osazena 
eurozámkem, a to v rámci všech 

států Evropské unie. V Českém 
Krumlově jsou eurozámky osa-
zena všechna veřejná WC, která 
provozuje Českokrumlovský 
rozvojový fond. Český Krumlov 
je zatím jediným městem v Čes-
ké republice, který zrealizoval 
projekt euroklíčů pro handicapo-
vané.

Soutěž Mosty pořádá Národní 
rada osob se zdravotním posti-
žením ČR. Cena Mosty oceňuje 
osobnost, projekt nebo čin, jenž 
významným způsobem zlepšuje 
postavení osob se zdravotním 
postižením v České republice. 
Jednotlivé projekty nominuje 
veřejnost, odborná porota potom 
vybírá několik projektů pro 
samotné ocenění. Záštitu nad 
letošním ročníkem Mosty 2009 
převzala opět první dáma České 
republiky Livie Klausová.

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ MOSTY 2009 PRO ČESKÝ KRUMLOV
Ocenění Mosty 2009

l Cena pro instituci veřejné 
správy: město Český Krumlov - 
Zavedení Eurozámků a Euro-
klíčů do praxe.

l Cena pro nestátní subjekt: 
Československá obchodní ban-
ka, a.s., Poštovní spořitelna - 
Vytvoření pracovních míst       
v Centru administrativních 
služeb družstva invalidů 
ERGOTEP Proseč a následná 
spolupráce cílená k integraci 
zdravotně postižených spolu-
občanů do společnosti – pře-
devším formou pracovní reha-
bilitace a vytváření specific-
kých pracovních podmínek pro 
zdravotně postižené pracovní-
ky.

l Osobnost hnutí osob se 
zdravotním postižením: Engel-
bert Mildner - Za jeho celo-
životní obětavou a neúnavnou 
činnost a úctyhodnou inicia-
tivu v oblasti péče o mentálně 
postižené.

l Zvláštní cena: Naděžda 
Rubnerová in memoriam -      
V letošních letních povodních 
neváhala skočit do rozbouřené 
řeky Ploučnice a obětavě po-
mohla zachránit volající paní 
na ortopedickém vozíku. Bohu-
žel ji smetl následný proud 
vody a utonula.

Cena Mosty akademické sochařky J. Wernerové. Foto J. Augustinová
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Ambitu a pivovaru k poště. 
Projekt předpokládá sanaci ha-
varijního stavu mostu, opravu 
narušeného povrchu betonu 
nosné konstrukce a spodní stav-
by a kompletní výměnu mostov-
kových vrstev, říms a zábradlí.

Finanční prostředky na re-
konstrukci získalo město z Re-
gionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, který je spo-
lufinancován z ERDF, dotace pře-
sahuje částku 13,2 milionů Kč. 

Aktuální údaje k harmono-
gramu prací, fotogalerie nebo 
přehled omezení budou průběž-
ně zveřejňovány na 
www.ckrumlov.cz/most 

Od 1. března 
do 30. června letošního
roku bude probíhat
rekonstrukce mostu 
nad silnicí I/39 u kina 
na Špičáku. 

Stavební práce zahájí od-
borná firma v nejbližším mož-
ném termínu s ohledem na 
meteorologické podmínky. Re-
konstrukce si vyžádá dopravní 
uzavírku mostu pro všechna 
vozidla, dílčí omezení na silnici 
I/39 pod mostem a dílčí ome-
zení pro pěší.  Objízdná trasa 
bude vedena obousměrně okolo 

REKONSTRUKCE MOSTU U KINA

jízdními pruhy. Přesný termín 
zmíněných úprav nebyl k datu 
uzávěrky Zpravodaje znám. 
Žádost o změnu dopravní si-
tuace je zatím ve správním 
řízení u Jihočeského kraje.        
O změnách v dopravě bude 
město informovat prostřednic-
tvím webových stránek nebo     
v denním tisku a v rozhlase.

vány opravy ulic U Nových do-
movů, Nová, Příkrá, Rybniční, 
Nové Domovy, Kaplická a Spoj-
ka u ND celkem za 59,5 milio-
nů Kč. V Krásném údolí jsou to 
ulice Dělnická, Slunečná, Skalní 
a Strmá celkem za 10,1 milionů 
Kč. A na Vyšehradě se chystají 
rekonstrukce třídy Míru a ulic 
Vyšenská, Českobratrská, Vyše-
hradská, Vyšehrad, sídliště 
Vyšný, Železniční, Česká, Dobr-
kovická, Polní nebo Na Spojce 
celkem za 152,2 milionů Kč. 

se provádí jejich roztřídění a 
dále jsou předávány k dalšímu 
zpracování (například pro výro-
bu oblečení, izolačních desek, 
protihlukových stěn, obalů nebo 
tiskovin). 

Odpady nebezpečné, velko-
objemové a vysloužilá elektroza-
řízení mohou občané města 
Český Krumlov ZDARMA (osob-
ně po předložení dokladu proka-
zujícího trvalé bydliště v Čes-
kém Krumlově) odkládat do 
sběrného dvora v Kaplické ulici, 
který je otevřen v pondělí a 
středu od 14 do 18 hodin a       
v sobotu od10 do 16 hodin.

Podrobné informace, týkající 
se nakládání s odpady ve městě 
Český Krumlov naleznete též na 
internetových stránkách města 
www.ckrumlov.cz/odpady

Sanační práce na skále Pod 
Kamenem a rekonstrukce mostu 
u kina si vyžádají změny v do-
pravním provozu křižovatky u 
Porákova mostu. Na křižovatce 
by měl být nejpozději do konce 
března instalován kruhový 
objezd ze City bloků, podobně 
jako je v Litvínovicích u Čes-
kých Budějovic. Doprava bude 
ve všech směrech vedena dvěma 

Rada města Český Krumlov  
v lednu schválila  priority oprav 
místních komunikací. Mezi nej-
potřebnější investice patří re-
konstrukce cest na Horní Bráně, 
Krásném údolí a Vyšehradě. 
Město má zpracovanou projekto-
vou dokumentaci a začne při-
pravovat podklady pro stavební 
povolení. Na opravu zmíně- 
ných lokalit bude žádat o dotaci       
v Regionálním operačním pro-
gramu. 

Na Horní Bráně jsou pláno-

Město Český Krumlov podalo 
hlášení o produkci a nakládání 
s odpady za rok 2009. Ve srov-
nání s rokem 2008 se snížilo 
množství směsného komunální-
ho odpadu a zvýšila se pro-
dukce papíru, plastů a skla.    
„Z letošních  statistik je zřejmé, 
že občanům a podnikatelům 
města není třídění odpadů lhos-
tejné. Budeme rádi, když i na-
dále budou všichni minimalizo-
vat směsný komunální odpad a 
důsledně separovat recyklovatel-
né odpady,“ sdělila Vlasta Horá-
ková.

Směsný komunální odpad     
z běžných kontejnerů je odvážen 
rovnou na skládku odpadů, kde 
je skládkován. Odpady, které ob-
čané a podnikatelé města odklá-
dají do barevných kontejnerů, se 
odváží na dotřiďovací linku. Zde 

KRUHOVÝ OBJEZD U PORÁKOVA MOSTU

PENÍZE NA REKONSTRUKCE SILNIC

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Základní údaje k rekonstrukci mostu
l předpokládaný počátek rekonstrukce: první polovina března 
2010 (zahájení stavby závisí na meteorologických podmínkách)
l předpokládaný konec rekonstrukce:  30. června 2010
l důvod rekonstrukce: reprofilace nosné konstrukce mostu, 
rekonstrukce vrchní stavby mostu, výměna izolace, výměna 
říms a zábradlí, nová vozovka na mostě, výměna inženýrských 
sítí, 
l investor: město Český Krumlov
l náklady pro město: předpokládané náklady 15,5 milionů Kč 
(získána dotace 13,2 milionů prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Jihozápad)
l dopravní omezení: úplná uzavírka mostu pro všechna vo-
zidla, pěší provoz zachován po celou dobu stavby; dílčí do-
pravní omezení na silnici I/39; lokální doprava bude značena 
dopravními značkami, objízdná trasa bude značena
l objízdná trasa na Latrán a přilehlé ulice: obousměrně okolo 
Ambitu, bývalých jatek a pivovaru k poště, od pošty k Budě-
jovické bráně bude komunikace značena jako slepá ulice
l hluk ze stavby: maximálně od 7:00 do 19:00 hodin
l zázemí stavby: mezi nadjezdem a panelovými domy na 
Špičáku
l dodávka vody, plynu, tepla, elektřiny: při výměně sítí bude 
instalováno vodovodní provizorium, obyvatelé přilehlých domů 
budou o odstávce vody informováni, jiné odstávky nejsou 
plánovány
l aktuální informace: www.ckrumlov.cz/most

Kontakty
l Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov 

– Karel Hudera, telefon 380 766 700
l Městská policie Český Krumlov 

– stálá služba, telefon 380 711 451
l Policie České republiky, telefon 974 232 111
l Oddělení strategického rozvoje Městského úřadu 

Český Krumlov – Monika Petrů, telefon 380 766 705

Projekt Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově 
je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01760

Kruhový objezd zajistí plynulost dopravy.                 Archiv město 



6 Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

ZMĚNY V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Městský úřad 
Český Krumlov 
sníží od 1. března 2010 
stav o čtyři 
zaměstnance 
a změní organizační
schéma.

Původní Odbor správy ma-
jetku a Odbor investic budou 
tvořit jediný odbor. Ze samostat-
ného oddělení kancelář tajem-
níka vznikne Odbor kancelář 
tajemníka. Podle nové organi-
zační struktury bude Městský 
úřad Český Krumlov členěn na 
11 odborů a 2 samostatná 
oddělení a bude čítat 134 pra-
covních pozic. „Změny v orga-
nizační struktuře jsem navrhl 
za účelem zvýšení efektivnosti 
práce a z objektivních důvodů 
daných stávající ekonomickou 
situací,“ vyjádřil se k chysta-
ným opatřením tajemník měst-
ského úřadu Jindřich Fadrhonc.

Podle zákona o silničním
provozu mají majitelé
některých řidičských
průkazů povinnost
vyměnit si řidičské
průkazy do konce 
letošního roku. 

Povinná výměna se týká ři-
dičských průkazů vydaných od 
1. ledna 1994 do 31. prosince 
2000. Od roku 2011 nebudou 
tyto doklady platné a jejich 
držitel nebude oprávněn k řízení 
motorových vozidel. Pokud by 
taková osoba i nadále řídila bez 
platného průkazu, dopustila by 
se přestupku, za nějž by bylo 
možné uložit pokutu od 1 500 
Kč do 2 500 Kč.  

Ke konci roku 2009 zbývalo 
na Městském úřadě Český 

Odbor správy majetku a investic
Nový odbor bude zaštiťovat 

investice města, opravy a údrž-
by, nakládání s majetkem měs-
ta, včetně zajištění pasportizace 
a vydávání stanoviska za město 
jako účastníka řízení. Odbor 
bude vnitřně členěn na dvě 
oddělení. Oddělení majetkové 
evidence a dispozic bude za-
jišťovat nakládání s majetkem 
ve smyslu prodeje, pronájmů 
nebo výpůjček jak v oblasti 
objektů a budov, tak v oblasti 
pozemků, bytů či nebytových 
prostor. Oddělení investic má 
potom zajišťovat opravy a ú-
držbu majetku města, lávek a 
inženýrských sítí a kompletní 
zabezpečení investičních akcí. 

„Považuji za výhodné slou-
čení těchto odborů, protože 
mezi majetkem a připravovaný-
mi investicemi je přímá vazba. 
Touto změnou by mělo dojít      
k lepší koordinaci přípravy pro-
jektové dokumentace a souvi-
sejících smluvních vztahů,“ ob-

Krumlov vyměnit 3 681 řidič-
ských průkazů. Aby bylo možné 
výměnu všech průkazů stihnout 
do konce roku 2010, musel by 
úřad vyměnit průměrně 306 
průkazů měsíčně, respektive 15 
průkazů každý pracovní den. 
Čísla této statistiky se budou    
s postupujícím časem zvyšovat, 
protože řada řidičů nechává 
výměnu dokladu na poslední 
chvíli.

Kde si průkaz vyměnit?
Výměnu řidičských průkazů 

provádí městské úřady nebo 
magistráty, příslušné podle 
místa trvalého pobytu na území 
České republiky. Pro Českokrum-
lovsko je spádovou oblastí 
Městský úřad Český Krumlov    
v Kaplické ulici 439, konkrétně 
pracoviště Odboru dopravy a 
silničního hospodářství, odděle-

jasnil tajemník městského 
úřadu.
  
Nový Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka 
bude od března zahrnovat pů-
vodní oddělení kancelář tajem-
níka, právní oddělení a infor-
matiky z Odboru vnitřních věcí. 
Odbor bude členěn na tři oddě-
lení – personálních věcí, právní 
a informatiky. Náplň činností a 
funkce nových oddělení bude 
totožná s původním pracovním 
zaměřením. „Abychom mohli 
lépe koordinovat přípravy pro-
jektů souvisejících s procesem 
e-Governmentu a jeho dílčích 
kroků, jako je například systém 
vzdělávání nebo technologických 
center, bylo potřeba soustředit 
související agendu do jednoho 
odboru, a tím je právě Odbor 
kancelář tajemníka,“ vysvětlil 
Fadrhonc. 

Novelu organizační struktury 
Městského úřadu Český Krumlov 

ní dopravně-správních agend – 
řidičské průkazy. 

Pro zpracování žádosti o vy-
dání nového řidičského průkazu 
je třeba předložit vyplněný for-
mulář (k dispozici na úřadě), 
platný doklad totožnosti (občan-
ský průkaz nebo pas), průkazo-
vou fotografii o rozměrech 3,5 x 
4,5 cm a stávají řidičský prů-
kaz. Nový řidičský průkaz bude 
zdarma vydán do dvaceti dnů 
od podání žádosti. V případě 
zrychleného řízení může být 
průkaz vydán za úplatu 500 Kč, 
a to ve lhůtě pěti pracovních 
dnů. 

Apel Ministerstva dopravy
Ministerstvo dopravy se obra-

cí na držitele platných řidič-
ských průkazů, které byly 
vydány před 1. květnem 2004, 
aby požádali o výměnu řidič-

schválila rada města 23. listo-
padu 2009. Nový organizační 
řád schválili radní 15. února 
2010. Účinnost změn nastane  
1. března 2010.

Více informací o struktuře 
Městského úřadu Český Krum-
lov, organizační schéma, přehle-
dy kontaktů nebo náplních 
práce najdete na 
www.ckrumlov.cz/obcan v sekci 
Městský úřad. 

NĚKTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY PLATÍ JEN DO KONCE ROKU 
ského průkazu včas a ušetřili si 
tak zbytečné potíže a průtahy 
ve frontách na konci termínova-
ného období při výměně řidič-
ského průkazu. 

V další etapě budou vymě-
ňovány doklady vydané od       
1. ledna 2001 do 30. dubna 
2004. Zde je lhůta pro vyřízení 
povinné výměny do konce roku 
2013.

Podrobné informace k povin-
né výměně řidičských průkazů 
jsou k dispozici také na
www.vymentesiridicak.cz.

Úřední hodiny – registr
vozidel, řidičské průkazy
Pondělí 7.30-11.00, 12.00-17.00
Úterý    7.30-11.00
Středa  7.30-11.00,  12.00-17.00
Čtvrtek pro veřejnost zavřeno
Pátek    7.30-12.00



7 Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Radní Českého Krumlova
schválili nové podmínky
pro zábor veřejného
prostranství za účelem
prodeje či umístění
reklamy.  

S účinností od února jsou 
platná 1) Pravidla záboru ve-
řejného prostranství pro zřízení 
místa za účelem prodeje a 
poskytování služeb a 2) Pra-
vidla pro umisťování přenos-
ných reklamních zařízení a pro 
vystavování zboží. Pravidla jsou 
připravena v souladu se stá-
vající městskou legislativou, 
zejména s tržním řádem nebo 
vyhláškou o místních poplat-
cích. Přehled této problematiky 
je zveřejněn na webových strán-
kách v sekci Potřebuji si vyřídit 
- www.ckrumlov.cz/zabory

„Smyslem a cílem nově 
přijatých pravidel bylo stanovit 
podmínky, za kterých je možné 
žádat o zábory veřejných pros-
tranství nebo umístění reklam-
ních nosičů. Tyto dokumenty 
stručně a jasně sdělují žada-
telům, co mají respektovat, jak 
mají žádost připravit a zjedno-
dušují tak celý proces komuni-
kace s městem,“ objasnila  
místostarostka Jitka Zikmundo-

vá a doplnila, „při tvorbě pravi-
del se přihlíželo zejména ke 
skutečnosti, že je nutné zajistit 
průchodnost a průjezdnost ulic 
a brát ohledy na historický ráz 
centra Českého Krumlova." 

NOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁBORY 
Zastupitelé města Český 

Krumlov na svém lednovém 
zasedání 28. ledna neschválili 
prodej českokrumlovského zim-
ního stadionu. Zimní stadion 
dál zůstane v majetku města a 
dál jej bude spravovat dceřiná 

_společnost PRO SPORT ČK, 
o.p.s., která od města každoroč-
ně získává provozní dotaci té-
měř 13 milionů Kč. 

O koupi sportoviště projevil 
zájem jediný uchazeč, který 
městu za areál s vybavením a 
zázemím nabídl 15 milionů Kč. 
Investor předložil městu studii 
hokejové haly, stručný podnika-
telský záměr i sportovní pro-
gram. Jeho cílem bylo vybudo-
vat ze zimního stadionu v Čes-
kém Krumlově sportovní cen-

trum se zaměřením na lední 
hokej mládeže. Do stadionu plá-
noval investici ve výši 60 mi-
lionů Kč. 

Záměr prodeje budovy zimní-
ho stadionu včetně příslušenství 
a pozemků schválili zastupitelé 
na listopadovém jednání. Mini-
mální kupní cenu stanovili na 
horní hranici znaleckého po-
sudku 15 milionů korun. Na-
bídky mohli zájemci podat do  
5. ledna 2010. 

Město Český Krumlov se 
problematikou stavu zimního 
stadionu a potřebných několika-
milionových investic zabývá od 
povodní v roce 2002. Za pos-
ledních 10 let investovalo do 
stadionu přes 40 milionů Kč. 

ZIMNÍ STADION MĚSTO NEPRODÁ 

Město Český Krumlov hledá 
zájemce o směnu bytu. Město 
má k tomuto účelu k dispozici 
tři volné byty 1+3 v bytových 
domech starší zástavby na síd-
lišti Mír v ulicích: 

l Urbinská č.p. 151 byt č. 20

l Lipová č.p. 159, byt č. 22

l Lipová č.p. 160 byt č. 2

Město hodlá směnit tyto byty 
za byty menší velikosti v sou-
kromém vlastnictví + doplatek 
ve prospěch města.

V případě zájmu kontaktujte 
Miroslava Valacha z Odboru 
správy majetku, Městský úřad 
Český Krumlov, Kaplická 439, 
telefon 380 766 605.

Informace o prodeji městské-
ho majetku, o výběrových říze-
ních nebo veřejných zakázkách 
najdete na internetu
www.ckrumlov.cz/obcan v sekci 
Výběrová řízení, veřejné za-
kázky.

Město Český Krumlov vyhla-
šuje na základě usnesení rady 
města  č. 68/3/2010 ze dne 1. 2. 
2010   výběrové řízení na prodej 
nadzemní jednoprostorové ocelo-
vé dvouplášťové nádrže typu 

3bencalor o objemu 25 m  a 
výdejního stojanu s čerpadlem 
na elektrický pohon v bývalém 
lomu Vyšný, umístěných  na 
pozemku st.p.č. 457 v k.ú. Vyš-
ný. 

Podmínkou prodeje zařízení 
je demontáž a odvoz ze součas-
ného místa na náklady kupu-
jícího, a to do 60 dní ode dne 
uzavření kupní smlouvy. Před-
mětem prodeje není ocelokolna 
tvořící zastřešení bencaloru. 
Kritériem výběrového řízení je 
výše nabízené kupní ceny. Více 
informací včetně fotografie je 
zveřejněno na 
www.ckrumlov.cz/obcan v sekci 
Veřejné zakázky nebo na Odboru 
správy majetku, telefon 380 766 
604.

MĚSTO SMĚŇUJE BYTY BENCALOR NA PRODEJ 

Potřebuji si vyřídit
l Zábor veřejného prostran-
ství, umístění reklamního zaří-
zení
l www.ckrumlov.cz/zabory
l Vyřizuje: Milan Šipan, Od-
bor dopravy a silničního hos-
podářství, Kaplická 439, míst-
nost 13, telefon 380 766 507,  
milan.sipan@mu.ckrumlov.cz
l Termíny: povolení pro 
schválená tržní místa – do 31. 
března 2010, ostatní povolení 
průběžně
l Poplatky: 500 Kč za povo-
lení záboru do 6 měsíců,  1 000 
Kč za povolení záboru do 12 
měsíců, + místní poplatek 
podle místa a typu prodeje ne-
bo umístění reklamního nosiče
l Legislativa: Nařízení č. 
1/2009 tržní řád v platném 
znění, Obecně závazná vy-
hláška č. 15/2003 o místních 
poplatcích (zejména aktualiza-
ce 1/2005; 3/2006) v platném 
znění

V únoru schválili radní měs-
ta Český Krumlov vypsání výbě-
rového řízení na obsazení tři-
nácti uvolněných bytů v majet-
ku města pro sociálně potřebné 
občany. Jedná se o byty veli-
kosti 0+1 nebo 1+1 v loka-
litách Za Tavírnou 108, Lipová 
161 a Vyšehrad 182. V bytech 
je regulované nájemné dle 
platných předpisů. Vzhledem     
k omezenému počtu bytů pro 
sociální bydlení, bude město 
Český Krumlov při posuzování 
žádosti přihlížet k sociálním 
poměrům zájemce. Přihlášky na 
předepsaném formuláři budou 

přijímány přes podatelnu měst-
ského úřadu do 5. března 2010 
do 13 hodin. 

Podrobnější informace o vý-
běrovém řízení, podmínkách 
nebo přihlášce obdrží zájemce 
na Odboru správy majetku 
Městského úřadu Český Krum-
lov, Kaplická 439, číslo 
kanceláře V118, na telefonním 
čísle 380 766 608 nebo na 
internetových stránkách města  
v sekci výběrová řízení.

Město Český Krumlov postu-
puje v souladu s koncepcí by-
tové politiky města Český Krum-
lov.

 VOLNÉ SOCIÁLNÍ BYTY K NÁJMU 

Bydlení pro občany Českého 
Krumlova, kteří se ocitli v do-
časné bytové tísni, je řešeno 
dočasným krátkodobým ubyto-
váním v azylovém bytě. Český 
Krumlov disponuje dvěma vyba-
venými dvoulůžkovými byty      
v ulici Za Tavírnou. Tato mož-
nost je určena pro osoby, které 
mají okamžitou potřebu dočas-
ného ubytování (například oso-
by vracející se z výkonu trestu, 
osoby, které přišly náhle o stře-
chu nad hlavou, osoby vysta-
vené domácímu násilí, osoby 
nacházející se v obtížné životní 
situaci) a mají trvalý pobyt v 
Českém Krumlově. O potřebě 
přidělení bytu rozhoduje Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví 
zpravidla na základě sociálního 
šetření u konkrétní osoby. Se 
zájemci o azylové ubytování je 
uzavírána smlouva o ubytování 
na jeden měsíc. Současně se 
střechou nad hlavou je klien-
tům poskytováno sociální pora-
denství. 

Na koho se obrátit?
l Jiří Čermák, koordinátor ko-
munitního plánování
l Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, Městský úřad 
Český Krumlov, Kaplická 439
l telefon: 380 766 401

Seriál o sociálních službách v rámci komunitního plánu 
AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO OBČANY V TÍSNI

www.ckrumlov.cz/komunitni_plan
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19. února 2010. 19. března 2010. Uzávěrka 1. března 2010.

UŽITEČNÉ 
INFORMACE
A TELEFONNÍ 
ČÍSLA

Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 111
Fax: 380 766 810

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 102
Fax: 380 766 101

Elektronická podatelna
podatelna@mu.ckrumlov.cz

Internet: 
www.ckrumlov.cz/obcan

Pasy, občanské průkazy, registr 
podnikatelů, 
Pondělí, středa 07.30-11.00

12.00-17.00 
Úterý, čtvrtek  07.30-08.30 
Pátek 07.30-12.00

Registr vozidel,
řidičské průkazy
Pondělí 07.30-11.00

12.00-17.00
Úterý 07.30-11.00
Středa 07.30-11.00

12.00-17.00
Čtvrtek   pro veřejnost zavřeno
Pátek 07.30-12.00

Podatelna
Pondělí, středa  07.30-11.00

12.00-17.00 
Úterý, čtvrtek  07.30-11.00

12.00-15.30
Pátek 07.30-11.00

12.00-13.00

Pokladna
Pondělí, středa  07.30-11.00

12.00-16.30 
Úterý, čtvrtek  07.30-11.00

12.00-15.00
Pátek 07.30-11.00

12.00-13.00

Matrika (náměstí Svornosti)
Pondělí, středa  07.30-11.00

12.00-17.00 
Úterý, čtvrtek, pátek
 08.00-11.00

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
ČESKÝ KRUMLOV

ÚŘEDNÍ HODINY

Nepropásněte

www.ckrumlov.cz/akce

V průběhu roku 2009 
město schválilo vyhlášky       
č. 2/2009 a 5/2009, které 
novelizují některé místní po-
platky ze vstupného a z uby-
tovací kapacity. Město upo-
zorňuje především provozova-
tele kulturních a společen-
ských akcí a ubytovatele na 
území města na platné změny 
vyhlášek a aktuální výše míst-
ních poplatků. Více informací 
je zveřejněno na
www.ckrumlov.cz/obcan 
v sekci Vyhlášky a nařízení 
nebo v sekci Poplatky.

Zastupitelstvo města v led-
nu schválilo opatření obecné 
povahy, kterým se vydává 
změna č. 1 regulačního plánu 
Vyšný. Více informací o územ-
ních a regulačních plánech 
města najdete na 

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

2. února – 30. března  
Místa smrti, utrpení, hrdinství, 
výstava, 
Městský úřad Český Krumlov

19. února, 19:30 – 21:45 
Vasil Sigarev – Detektor lži, 
Divadelní spolek Kašpar – Praha, 
Městské divadlo

20. února, 20:00 – 22:00
Hudební sklepy: 
Oskar Petr a Jiří Vopata, 
Divadelní klub Ántré

25. – 27. února 
Avatar, Sci-Fi film, 
Kino J &K

9. března, 19:00 – 20:00
Přednáška „Rodina Josefa Seidela 
na výletech a v ateliéru“, 
Museum Fotoateliér Seidel

PŘIPOMENUTÍ 
ÚČINNÝCH VYHLÁŠEK

REGULAČNÍ PLÁN 
VE VYŠNÉM

Vyměňte si

řidičák!

www.ckrumlov.cz/uzemni_plan

Rada města schválila v lednu 2010 pravidla a ceník inzerce ve 
Zpravodaji. Prostřednictvím Zpravodaje města Český Krumlov je 
možno za úplatu inzerovat nabídky služeb, práce, řemesel, vý-
robků apod., volných pracovních míst, prodeje a pronájmy movi-
tého i nemovitého majetku, pozvánky na kulturní, společenské a 
sportovní akce, akce politických stran v rámci předvolebních kam-
paní, image reklamy či poděkování a blahopřání. 

Inzerát může být uveřejněn na základě písemné objednávky, 
která je k dispozici na webových stránkách 
www.ckrumlov.cz/zpravodaj nebo na adrese redakce Zpravodaje. 
Inzeráty mohou být ve Zpravodaji zveřejňovány buď jako inzerát    
v běžném vydání nebo jako vložený leták.

Plné znění pravidel inzerce a ceník jsou zveřejněny na 
www.ckrumlov.cz/zpravodaj

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
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