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Měsíc na podávání projektů
Komplexního programu prevence
sociálně-patologických jevů
    Výběrové řízení na projekty pro rok 2005 v
rámci Komplexního programu prevence soci-
álně-patologických jevů vyhlašuje město Č.
Krumlov, které na ně ze svého rozpočtu vy-
členilo 300 000 Kč. Do 16. března lze žádat
o příspěvky na aktivity členěné do tří oblastí:
1. podprogram A - Volný čas a bezpečí
2. podprogram B - Informace a vzdělání
3. podprogram C − Intervence v krizi
    Žádosti posílejte na adresu Mgr. Marek Ne-
rud, odb. školství sociálních věcí a zdravot-
nictví, Kaplická 439, Č. Krumlov, tel.
380 766 401, marek.nerud@mu.ckrumlov.cz,
kde získáte i podrobnější informace, stejně
jako na mu.ckrumlov.cz.

Letošní priority pro činnost
města Český Krumlov
(dokončení ze strany 1)

Odbor vnitřních věcí
1. Zvládnutí výměny osobních a cestovních
dokladů v závislosti na vstupu ČR do EU
2. Dokončit evidenci movitého majetku města
vč. vyřazení a likvidace nepotřebného majetku

Odbor stavební úřad
1. Zlepšit kontrolu v oblasti umis�ování re-
klamních tabulí a billboardů na území města
a důsledným ukládáním a vymáháním sankcí
zvýšit příjmy do rozpočtu města
2. Důsledně dbát na postup při realizaci staveb
podle stavebního zákona tak, aby došlo ke
zlepšení stavební kázně na území správního
obvodu města

Odbor živnostenský úřad
1. Důsledně kontrolovat zásady živnostenské-
ho podnikání v oblasti cestovního ruchu a ve
spolupráci s ostatními orgány státní správy
dbát na plnění povinností zejména při ozna-

čování provozoven, dodržování předmětu pod-
nikání a vedení úplné evidence pro potřeby
plnění povinností v oblasti daní a poplatků
2. Zajistit realizaci projektu Zjednodušení ad-
ministrativních postupů při zahájení a v prů-
běhu podnikání (projekt tzv. centrálních regi-
stračních míst)
3. Zajistit přechod na nový systém vedení
Ústřední evidence podnikatelů − Registr živ-
nostenského podnikání

    Rada města bude při realizaci výše uvede-
ných priorit a také při zajiš�ování chodu města
v oblasti jak samostatné, tak přenesené pů-
sobnosti kontrolovat činnost vedoucích odbo-
rů prostřednictvím tajemníka, sledovat činnost
zřizovaných organizací prostřednictvím správ-
ních rad, jednatelů a výkonem oprávnění valné
hromady a bude spolupracovat s reprezentan-
ty podnikatelských aktivit, zejména s oblastní
hospodářskou komorou nebo představiteli
spolků a sdružení, které mají zájem na opti-
málním rozvoji města.

Pilotní projekt Podpora incomingové turistiky města
a regionu Č. Krumlov po vstupu ČR do EU představilo
město, zpracovatel KP projekt Č. Budějovice a ČKRF
zástupcům jihočeských médií. Jeho cílem je vytvo-
ření koncepce, jež má do města přilákat další ná-
vštěvníky, nikoli však na úkor jeho poškození či
omezení života občanů. Peníze na realizaci projektu
chce město získat z evropských fondů. Studie je k
nahlédnutí u starosty a tajemníka. Foto zz

V Z Á C N Á  N Á V Š T Ě V A
ZÁSTUPCE APOŠTOLSKÉHO STOLCE,
velvyslanec Vatikánu pro ČR, apoštolský nun-
cius arcibiskup Diego Causero navštívil 22.
ledna soukromě českokrumlovskou farnost.
Byl hostem krumlovského vikáře pátera Vác-
lava Píchy, prohlédl si barokní divadlo, Český
Krumlov a kájovský kostel.

Radniční terminologie
ZASTUPITELSTVO rozhoduje ve věcech
patřících do samostatné působnosti obce
a rozhoduje např. o strategickém rozvoji
obce, o územním plánu obce, o rozpočtu
obce, o zřizování příspěvkových organizcí,
volí starostu a místostarosty atd.

RADA OBCE je výkonným orgánem obce
a rozhoduje v oblasti samostatné působ-
nosti. Ze své činnosti je odpovědná zastu-
pitelstvu. V přenesené působnosti rozho-
duje jen tehdy, je-li to stanoveno zákonem.

STAROSTA je volen zastupitelstvem a
jmenuje tajemníka. Starosta odpovídá za
včasné objednání přezkoumání hospoda-
ření obce za uplynulý rok. Může požadovat
po Policii ČR spolupráci při zajiš�ování ve-
řejného pořádku. Odpovídá za informování
občanů o činnosti obce. Rozhoduje o vě-
cech v samostatné působnosti obce svěře-
ných mu radou obce atd.

OBECNÍ ÚŘAD v oblasti samostatné pů-
sobnosti plní úkoly, které mu uložilo za-
stupitelstvo nebo rada obce, a pomáhá vý-
borům a komisím v jejich činnosti. Úřad
vykonává přenesenou působnost a rozho-
duje o podávání informací žadateli podle
zvláštních předpisů.

TAJEMNÍK OBCE. V obcích s pověřeným
obecním úřadem se zřizuje funkce tajem-
níka, který je vedoucím úřadu a za plnění
úkolů v samostatné i přenesené působnosti
je odpovědný starostovi obce. Podle orga-
nizačního řádu řídí a kontroluje činnost
úřadu. Vydává spisový řád, skartační řád,
pracovní řád a další vnitřní směrnice obce.
Plní úkoly statutárního zástupce zaměst-
navatele podle zvláštních právních předpi-
sů vůči zaměstnancům úřadu. Zúčastňuje
se zasedání zastupitelstva obce a schůzí
rady.

Pořizování územního plánu
Návrh územního plánu obce (ÚPO) města Český
Krumlov, zpracovávaný projektantem ing. arch.
Pavlem Koubkem, je už před dokončením.

    O procesu jeho tvorby a schvalování jsme
hovořili se Stanislavou Kůzlovou z oddělení
územního rozvoje odboru územního rozvoje,
investic a památkové péče městského úřadu.
V následujících vydáních vás seznámíme s po-
drobnostmi spojenými s tímto důležitým do-
kumentem.

Co vše územní plán obce či města řeší?

    Představuje základní koncepční dokument
řízení územního rozvoje města Český Krum-
lov. Je zaměřen na urbanistickou koncepci a
stanoví funkční využití ploch a jejich vzájemné
uspořádání. Toto funkční využití ploch je po-
dle stavebního zákona řešeno jako přípustné,
nepřípustné, případně podmínečně přípustné
a představuje základní funkční regulaci, která
je určující pro zpracování navazujících regu-
lačních plánů, pro územní rozhodování, ale
také pro rozhodování o změně užívání staveb.
Proto je potřebné věnovat tomuto dokumentu
náležitou pozornost nejen ze strany orgánů
spolupůsobících při jeho tvorbě a projednání,
ale i ze strany občanské veřejnosti.

Kdy bude územní plán dokončen?

    Návrh se zpracovává na základě a v souladu
s pokyny obsaženými v souborném stanovis-
ku, které schválilo zastupitelstvo města vloni
29. dubna. Podle návrhu smlouvy o dílo má
být návrh dokončen 28. února 2005. Poté bude
následovat stavebním zákonem předepsaný
projednávací proces, který ukončí zastupitel-
stvo města schválením návrhu ÚPO.

Co se bude dít během projednávání návrhu
územního plánu města?

    Projednávání návrhu, které navazuje na pro-
jednání konceptu ÚPO, představuje jednotlivé
úkony pořizovatele, stanovené stavebním zá-
konem, to znamená vystavení návrhu územně
plánovací dokumentace u pořizovatele (Měst-
ského úřadu Český Krumlov) po dobu 30 dnů
k veřejnému nahlédnutí, což bude pořizova-
telem oznámeno veřejnou vyhláškou. Ve lhůtě
do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu
bude pak moci každý uplatnit u pořizovatele
své připomínky k návrhu územního plánu ob-
ce, vlastníci dotčených pozemků a staveb ná-
mitky nebo nesouhlas s vyřízením svých ná-
mitek podaných ke konceptu řešení. Veřejné
vyhlášce o vystavení návrhu předchází ze zá-
kona nejméně 15 dnů před vystavením návrhu
písemné vyrozumění dotčeným orgánům stát-

ní správy. Tyto orgány pak mohou uplatnit
do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu
své stanovisko. S dotčenými orgány, jež uplat-
nily stanoviska, musí pořizovatel návrh ÚPO
dohodnout, to znamená, že s řešením musí
tyto orgány souhlasit.

Tím tato anabáze končí?

    Poté musí pořizovatel předložit návrh územ-
ního plánu nadřízenému orgánu územního
plánování, tedy Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, k posouzení z hlediska souladu obsahu
návrhu a postupu při jeho projednání se sta-
vebním zákonem a s ostatními právními před-
pisy včetně souladu s územním plánem vel-
kého územního celku. Výsledek posouzení
nadřízeným orgánem územního plánování by
měl být vyhotoven do 30 dnů od předložení
dokumentů k posouzení. Po ukončení projed-
nání návrhu předloží městský úřad zastupitel-
stvu města Č. Krumlov zprávu o projednání
ÚPO s vyhodnocením všech stanovisek a při-
pomínek a s návrhem na rozhodnutí o námit-
kách a o nesouhlasech s vyřízením námitek s
podrobným odůvodněním navrhovaného roz-
hodnutí. Poté, co se zastupitelstvo města se-
známí s podrobnostmi řešení urbanistické
koncepce a s výsledkem projednání, může při-
stoupit ke schvalování územního plánu.

Úřad práce Č. Krumlov
Ředitel-mobil 602 427 297
Ředitel 380 303 890
Sekretariát  380 303 851
Fax 380 728 935
Poradenství ke zprostředkování 
 380 303 855
Trh práce 380 303 839
Kancelář úřadu 380 303 869
Ekonomické oddělení 380 303 886
Odbor státní sociální podpory 
 380 303 810
Fax SSP 380 728 013

Zastupitelstvo města má opět plný počet členů −
23. V prosinci se vzdal postu zastupitele za Sdružení
nezávislých - Město pro všechny Mgr. Zdeněk Pří-
vratský, kterého nahradil jeho stranický kolega (vle-
vo) JUDr. ing. Milan Marko, MBA, jenž na lednovém
jednání zastupitelstva složil slib zastupitele.
K 27. lednu rezignoval na místo neuvolněného
místostarosty ing. arch. Robin Schinko z ODS, jenž
se stal náměstkem hejtmana Jihočeského kraje
pro dopravu a investice. Odstoupením zanikl i jeho
mandát člena rady, členem zastupitelstva zůstává.
Krumlovští zastupitelé zvolili nového člena rady -
Zdeňka Dvořáka. Foto Jana Zuziaková

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na prvním letošním zasedání 27. ledna 2005 jednalo zastupitelstvo
města Č. Krumlov o těchto záležitostech:
●  1) ZM b e r e   n a   v ě d o m í rezignaci ing. arch. Robina
Schinka na funkci neuvolněného místostarosty a člena rady města
Český Krumlov ke dni 27. 1. 2005
2) ZM v o l í Zdeňka Dvořáka do funkce člena rady města Český
Krumlov dnem 28. 1. 2005
●  1) ZM s c h v a l u j e rozpočet města Český Krumlov pro rok
2005 takto:
celkové příjmy: 277 605 tis. Kč
celkové výdaje: 306 097 tis. Kč
saldo hospodaření:  − 28 492 tis. Kč
financování: 28 492 tis. Kč
2) ZM s t a n o v u j e v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
výši pro samostatné provádění rozpočtových opatření radou města,
a to do výše 500 000 Kč včetně v těchto případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů
b) jsou−li vyvolaná organizačními změnami na Městském úřadě Čes-
ký Krumlov, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města)
3) ZM u k l á d á RM předložit na příštím jednání ZM návrh organi-
začních změn městem zřizovaných organizací z hlediska daňové
optimalizace
4) ZM s c h v a l u j e změnu názvu rozpočtové položky 41 z Fondu
kultury na Příspěvky na pořádání kulturních akcí
●  ZM b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o projektu Podpora incomingové
turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu ČR do EU
1) ZM b e r e   n a   v ě d o m í informaci o stavu pořizování
územního plánu obce města Český Krumlov
2) ZM b e r e   n a   v ě d o m í informaci o dalším postupu pořizování
ÚPO
●  ZM s c h v a l u j e prodej pozemku pod garáží o výměře 19 m2

Františku Svobodovi za kupní cenu 9 500 Kč, tj. 500 Kč/m2

●  ZM s c h v a l u j e prodej pozemku pod objektem čp. 121 v
Novém Spolí o výměře 578 m2 Martinu Tvarohovi za kupní cenu
290 610 Kč

●  ZM n e s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 423/1 v k.ú. Vyšný
Haně Mazancové z důvodu nesouladu s územním hlediskem
●  ZM n e s c h v a l u j e prodej části 1533/1 v k.ú. Č. Krumlov
manželům Alexandru a Růženě Mácsayovým z důvodu nesouladu s
územním hlediskem
●  1) ZM s c h v a l u j e prodej pozemku v k.ú. Český Krumlov o
výměře 17 m2 Vladislavu Šindelářovi za kupní cenu 10  387 Kč (tj.
611 Kč/m2)
2) ZM s c h v a l u j e prodej pozemku v k.ú. Český Krumlov o
výměře 7 m2 Davidu Šindelářovi za kupní cenu 4 277 Kč (611 Kč/
m2)
●  ZM s c h v a l u j e
1) prodej p.p.č. 481/36 o výměře 29 m2 Radku Fošumovi za kupní
cenu 14 500 Kč, tj. 500 Kč/m2 pro přístavbu garáže
2) prodej p.p.č. 481/35 o výměře 44 m2 Evě Hodbo�ové za kupní
cenu 22 000 Kč, tj. 500 Kč/m2 pro přístavbu dvojgaráže
●  ZM s c h v a l u j e zrušení věcného práva předkupního váznoucího
na domě Linecká čp. 60 - vlastník Barbora Bohuslavová
●  ZM o z n a m u j e   z á m ě r města vypořádat podílové spolu-
vlastnictví k budově čp. 98 a st. p. č. 779 v Č. Krumlově tak, že
jediným vlastníkem uvedených nemovitostí se stane Susan Soffer,
Illinois, USA s tím, že městu bude vyplacena na vypořádání podílu
částka 750 000 Kč ve lhůtě do tří měsíců ode dne doručení nabídky
a s tím, že s vlastnictvím celé nemovitosti vstoupí do práv a povinností
pronajímatele vyplývajících z uzavřených nájemních smluv k bytům
1+3 a 1+1
●  ZM s c h v a l u j e v předloženém znění dodatek č. 1 ke smlouvě
o sdružení investorů, uzavřené dne 26. 9. 2002 mezi bytovým druž-
stvem Dubina II a městem Český Krumlov, kterým se mění výše
sdružených prostředků na částku 89 180 592 Kč
●  ZM u k l á d á RM
a) předložit vyhodnocení ekonomiky parkovacího systému města
do konce února 2005
b) prostřednictvím dopravní komise předložit ZM dle požadavků
občanů parkujících na území města varianty zlevnění poplatků za
parkovací místo a dopady do parkovacího systému


