TISKOVÁ ZPRÁVA
město Český Krumlov
Datum: 24. října 2017
Zpracovaly: Soňa Petráková, Petra Nestávalová

Krumlov představuje projekty participativního rozpočtu
Projekt participativního rozpočtu se v Českém Krumlově dostává do další fáze. Odborníci ve
spolupráci s předkladateli návrhů vybrali konečných pětadvacet projektů postupujících do
veřejného hlasování, které startuje 1. listopadu 2017. Hlasováním Krumlováci vyberou
projekty, jež se budou realizovat v příštím roce. Jedna z městských čtvrtí navíc získá
bonusových 50 tisíc korun!
Pětadvacet projektů v osmi městských lokalitách. Půl milionu korun alokovaných na akce
participativního rozpočtu a 50 tisíc jako bonus navíc pro nejaktivnější městskou čtvrť.
Taková je bilance po revizi a odborném zpracování projektů před začátkem hlasování.
Projekty, mezi kterými bude moci veřejnost vybírat své favority, jsou zveřejněny na
webových stránkách www.KrumlovSobe.cz/projekty. Zde jsou k dispozici i stručné anotace
a mapy s označením míst pro případné realizace projektů. Jedinou městskou částí, kde nebyl
předložen projekt vhodný pro realizaci v roce 2018, je Slupenec. Alokovaná částka se proto
pro tuto oblast přesouvá do příštího roku.
Město podpoří prezentaci všech projektů a propagaci mezi českokrumlovskou veřejností.
Nyní však přichází prostor i pro předkladatele. Je v jejich režii, aby přesvědčili sousedy
k hlasování pro konkrétní projekt.
Jak hlasovat
Občané mohou rozhodovat pouze o projektech ve čtvrti, kde mají trvalé bydliště. Princip
hlasování spočívá v tom, že hlasující má k dispozici sumu, která odpovídá alokované částce
pro danou oblast. Hlasující může „utrácet – hlasovat“ pro jeden, dva či více projektů. Celková
suma projektů však nesmí přesáhnout schválený rozpočet pro oblast. Aplikace sama upozorní,
pokud cena vybraných projektů bude nad schváleným rámcem. „Zda tedy upřednostní jeden
velký projekt nebo tři menší, to je na jeho rozhodnutí. Vítězný projekt bude ten, který bude mít
nejvíce hlasů. Pokud se v dané oblasti do rozpočtu vejdou dva projekty, není důvod,
nerealizovat oba dva,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.
Hlasování bude spuštěno elektronicky v rámci City Barometru (www.KrumlovSobe.cz
v sekci ROZPOČET – HLASOVÁNÍ) 1. listopadu a potrvá do 15. listopadu 2017.
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Před samotným hlasováním se uživatel musí zaregistrovat do aplikace. Tento úkon slouží pro
kontrolu, že občan využil své možnosti hlasovat pouze jednou a pouze v příslušné čtvrti.
Údaje všech zaregistrovaných uživatelů budou následně telefonicky ověřeny.
Městský úřad Český Krumlov nabízí možnost hlasování pro občany, kteří přivítají pomoc
s registrací. Zaměstnanci úřadu budou zájemcům k dispozici na sekretariátu tajemníka úřadu,
Kaplická 439, 3. patro, tel.: 380 766 333 a na sekretariátu starosty města, náměstí Svornosti 1,
tel.: 380 766 102. Registrovat se a hlasovat touto formou mohou občané pouze osobně,
a to od 1. do 15. listopadu 2017 včetně v době úředních hodin Městského úřadu Český
Krumlov.
Město rovněž vyzývá k aktivní účasti v hlasování i veřejnost z městských částí, kde byl
k realizaci vybrán pouze jeden projekt. Ta čtvrť, jejíž občané budou v hlasování procentuálně
nejaktivnější, obdrží bonus ve výši 50 tisíc korun!
Vítězné projekty budou oznámeny v prosinci 2017 a zahrnuty do harmonogramu realizace
v roce 2018.
Podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

Projekty k hlasování v jednotlivých městských lokalitách
Městská část
Název,
popis a
náklady
projektu

NOVÉ SPOLÍ

1. Úprava sportovního hřiště
Modernizace asfaltového sportovního hřiště v Novém Spolí. Úprava sportovní plochy
(vyčištění hřiště od trávy, srovnání nerovností na ploše, nalajnování). Instalace úchytů sítě.
Náklady: 35.000 Kč
2. Vytvoření vstupu do řeky
Obnovení vstupu do řeky u koupaliště v místě, kde v minulosti již vstupy bývaly a sloužily
obyvatelům nejen Nového Spolí, ale i Plešivce. Lidé si v letních měsících užívali řeku a
rekreovali se u ní.
Náklady: 35.000 Kč

Městská část
Název,
popis a
náklady
projektu

PLEŠIVEC

3. Městský mobiliář pro sídliště
Doplnění laviček a košů na sídlišti Plešivec.
Náklady: 100.000 Kč
4. Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón
Revitalizace spočívá jak v modernizaci stávajících herních ploch, tak v doplnění o nové herní
prvky a dalšího mobiliáře (laviček, odpadkových košů). Projekt je dlouhodobého charakteru,
jeho realizace je závislá na finančních možnostech města Český Krumlov, přičemž v první
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fázi předkladatelé upřednostňují realizaci v místě, kde se nachází pískoviště a hřiště na
basketbal, a proto by bylo dobré zde umístit např. houpačku či jiný herní prvek. V dalších
letech chtějí předkladatelé realizací projektu dosáhnout vybudování ostatních herních a
odpočinkových ploch s venkovními fitness prvky v ostatních částech sídliště tak, aby prvky
nebyly umístěny pouze v centrální části sídliště a případný hluk nerušil ostatní spoluobčany a
nedocházelo k ničení stávající zeleně dětmi.
Náklady: 100.000 Kč
5. Osvětlení u garáží
Vybudování dvou světelných bodů na cestě vedoucí ke garážím za sídlištěm Plešivec
(Konvalinková – Zvonková ul.). Hlavním důvodem je bezpečnost osob.
Náklady: 100.000 Kč

Městská část
Název,
popis a
náklady
projektu

6. Odpočinkové místo u potoka
Posezení s přírodním hřištěm a přístupem k potoku.
Náklady: 23.550 Kč

Městská část
Název,
popis a
náklady
projektu

NOVÉ DOBRKOVICE

VYŠNÝ

7. Kontejnerová stání Rasovna
Úprava stávajících kontejnerových stání na tříděný odpad.
Náklady: 33.274 Kč
8. Pěkné jabloně
Další etapa prořezání ovocných stromů ve Vyšném podle stavu jednotlivých dřevin a na
základě místní znalosti předkladatele.
Náklady: 33.274 Kč

Městská část
Název,
popis a
náklady

DOMORADICE

9. Přechod pro chodce na Tovární
Vybudování vhodného místa pro přechod chodců, před křižovatku Tovární – Na Lhotkách
značku Pozor děti s dodatkovou cedulkou 7–8 a 12–18 hod.
V roce 2015 vznikla díky ZTV Transoft obytná zóna Na Lhotkách (17 parcel pro individuální
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projektu

bydlení). Z obytné zóny nenavazuje v ulici Tovární žádný chodník.
Náklady: 65.000 Kč
10. Bezpečnostní řešení křižovatky u návsi (u GASPEDu) v Domoradicích
Cílem projektu je zpracování dopravní studie řešící neúnosnou dopravní situaci, zejména
bezpečný přechod křižovatky u GASPEDu po TESCO. Vzhledem k vysokým finančním
nákladům na samotnou realizaci – stavební úpravy a vybudování přechodu pro chodce, je
navrženo zpracování dopravní studie, která komplexně řeší pohyb chodců na návsi v souladu
se schváleným regulačním plánem. Tato dopravní studie by byla základem pro přijetí
opatření k zajištění bezpečnosti chodců, zejména pohybujících se v křižovatce u GASPEDu
v Domoradicích.
Náklady: 70.000 Kč

Městská část
Název,
popis a
náklady
projektu

NÁDRAŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

11. Úprava přechodu pro chodce u sídliště Vyšný
Zlepšení viditelnosti přechodu pro chodce na sídlišti Vyšný, osazení přechodu výstražným
světlem „Pozor chodci“ a obnovení vodorovného a svislého značení.
Náklady: 20.000 Kč
12. Revitalizace dětského hřiště na sídlišti
Revitalizace dětského hřiště mezi domy čp.106 a 109, zejména oprava stávajícího pískoviště a
existujících dětských prvků, příp. doplnění dalších herních prvků, a to pro děti ve věku 2–8
let.
Náklady: 92 890 Kč
13. Městský mobiliář na sídlišti
Výsadba stromu, umístění lavičky pod stromem a v přiměřené vzdálenosti krmítka a pítka pro
ptáky (zápich). Cílem je umožnit pobyt venku a komunikaci s okolím, nebo odpočinek např.
při cestě z obchodu zejména starším a nemocným lidem. Pozorování ptáků při posezení je
uklidňující a život zpestřující, zároveň umístění krmítek na pozorovatelném místě může
přispět i k vytvoření vztahu dětí k přírodě. Strom zastíní nejen lavičku, ale celkově i prostor
před domy. Umístění předkladatelé navrhují na zelených plochách před domy čp. 209, 208,
207, příp. naproti (na druhé straně komunikace proti domu čp. 208).
Náklady: 40.000 Kč
14. Průchod pro pěší (hotel Vyšehrad – Domy s pečovatelskou službou)
Vytvoření dopravně-organizačních opatření k zajištění bezpečného pohybu chodců kolem
hotelu Vyšehrad k Domům s pečovatelskou službou, např. umístěním mobilních zábran a
vodorovným dopravním značením.
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Náklady: 70.000 Kč

15. Dětské hřiště u domu sídliště Vyšný čp. 111
Umístění několika dětských herních prvků do zeleného prostranství před dům čp.111 na
sídlišti Vyšný.
Náklady: 75.000 Kč

Městská část
Název,
popis a
náklady
projektu

HORNÍ BRÁNA

16. Pódium u rybníka
Výstavba malého dřevěného podia v relaxační zóně u Hornobránského rybníka.
Náklady: 50.000 Kč
17. Mlhoviště pro horké dny
Konstrukce pro vytváření mlhy, která osvěží obyvatele v horkých letních dnech.
Náklady: 40.000 Kč
18. Retardéry v Kaplické ulici
Umístění rychlostních retardérů v Kaplické ulici, kde auta při vyjíždění kopce u základní
školy velmi zrychlí. Jedná se o projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na komunikaci.
Náklady: 30.000 Kč
19. Toalety u Hornobránského rybníka
Dokončení realizace rekreačního rybníka na Horní Bráně: pro letní měsíce umístit chemické
WC pro návštěvníky rekreační zóny u parkoviště, neboť dle předkladatele nově vybudované
toalety u budovy městského úřadu jsou pro návštěvníky daleko a nejsou tak využívány.
Náklady: 50.000 Kč
20. Úprava dětského hřiště a prostoru U Nových domovů
Předmětem projektu je úprava dětského hřiště u Příkré ulice a úprava prostoru U Nových
domovů. Je navrženo: 1 ks vysloužilé lavičky odstranit, doplnit 2 ks laviček nových a 2 ks
odpadkových košů, dále doplnit odpočinkové sety (2 x lavička + stůl) v počtu 2 ks, 2 ks
odpadkových košů a 2 ks laviček do těchto lokalit.
Náklady: 77.905 Kč
21. Miniparčík V Zátiší
Cílem projektu je vytvoření malého parčíku v trojúhelníkovém prostoru nad schody
k Papírenské ulici (uprostřed ulice V Zátiší). Je navrženo osazení několika stromů a
okrasných keřů, laviček a herních prvků.
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Náklady: 77.905 Kč

22. Pétanque na Horní Bráně
Vybudování hřiště na pétanque na zeleném prostranství U Nových domovů.
Náklady: 50.000 Kč
23. Mobiliář na veřejném prostranství
Umístění stolu s lavicemi na veřejné prostranství ulice Za Tiskárnou, na zatravněné
prostranství na začátku ulice naproti objektu tiskárny.
Náklady: 10.000 Kč

24. Sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou
Uspořádání letní sousedské slavnosti pro obyvatele ulice Za Tiskárnou na travnatém plácku
na začátku ulice naproti objektu tiskárny.
Náklady: 5.000 Kč

Městská část
Název,
popis a
náklady
projektu

LATRÁN – ŠPIČÁK

25. Mlhoviště u kina
Konstrukce pro vytváření mlhy, která osvěží obyvatele v horkých letních dnech.
Náklady: 33.968 Kč

Mgr. Petra Nestávalová
tisková mluvčí
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
Český Krumlov
e-mail: petra.nestavalova@mu.ckrumlov.cz
tel: 380 766 121, GSM: 608 762 403
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