Kvalitu života a prosperitu Českého Krumlova vidíme:
 V dobrém hospodaření a nezadlužování města - v posledním uzavřeném roce
2017 dosáhlo běžné provozní hospodaření města historicky rekordního přebytku
ve výši 58 mil. Kč. Přebytek bude vložen do investic. Český Krumlov není
zadlužen, cizí zdroje jsou používány k investicím a splácení závazků je plněno
řádně a včas.
 V moderní dopravě - Český Krumlov musí být dopravně dostupný a prostupný,
moderní doprava je podmínkou pro prosperitu.
...Máme hotov strategický plán a dopravní koncepci, která říká, jak s dopravou
automobilovou, autobusovou, veřejnou, cyklo i pěší včetně parkování.
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20171222_Dopravni_koncepce.xml








Prioritou je dokončit revitalitaci autobusového nádraží, včetně vybudování
parkoviště pro občany, aby došlok odlehčení přetížených ulic na Horní
Bráně...Autobusové nádraží se modernizuje a vzniknout nová parkovací místa,
dokončení 2019.
Modernizovat vlakové nádraží a propojit ho s autobusovým nádražím a městskými
částmi funkční místní dopravou...Běží příprava modernizace vlakového nádraží a
okolí, místní doprava byla převzata od Jihočeského kraje, je funkční a připravuje se
nový provoz a modernizace.
Zásadní je bezpečnost chodců – zasadíme se o modernizaci přechodů...Byly
provedeny úpravy přechodů pro chodce s prvky pro bezpěčnost, např. na Chvalšinské
silnici, upravuje se přechod od autobusového nádraží k nemocnici a další úpravy na
místních komunikacích.
Iniciujeme zpracování projektu pro zajištění plynulosti dopravy ve městě s ohledem
na budoucí napojení na dálnici České Budějovice – Linz, včetně dořešení
problematických kruhových objezdů...Hlavním opatřením na kritické silnici I/39
byla přestavba kruhové křižovatky u Porákova mostu na světelně řízenou křižovatku,
zvýšila se plynulost dopravy a bezpečnost chodců.

 V zachování historického dědictví a v péči o veřejná prostranství v celém městě:









Prioritou je pro nás zavedení instituce-pozice městského architekta...V březnu 2017
byla obsazena pozice městského architekta.
Zásadní pro nás je zachovat a rozšířit zeleň a zelené plochy...Byly revitalizovány
zanedbané části města, např. zahrady areálu Klášterů, Hornobránský rybník, Jižní
terasy, vrcholové partie Křížové Hory a provedeny úpravy, revitalizace zeleně na
sídlištích. Bylo vysázeno přes 250 stromů a keřů.
Budeme dbát na pravidelný a důsledný úklid celého města...Byl zaveden nový způsob
sběru odpadů pro podnikatelské subjekty, v centru města zřízeny podzemní kontejnery
na tříděný odpad a posílen pravidelný úklid celého města.
Klíčem ke kvalitnímu životu je sanace a revitalizace veřejných prostranství,
zejména na sídlištích a v okrajových částech...Přes úspěšné realizované projety viz
výše tento slib nadále trvá a je to úkol pro mnoho daších let.
Veřejná prostranství chápeme jako „galerii“- prostor pro umělce a kreativní
nápady...Jsme nadále otevřeni a podpoříme zajímavé nápady.

 V profesionalitě - městský úřad a jeho profesionální řízení jsou nejlepší
podporou rozvoje Českého Krumlova a podnikání:








Budeme prosazovat optimalizaci městských vyhlášek a nařízení...Vztahy ve městě
řešíme dohodou všech zainteresovaných stran nikoli zákazy, byla přijata poue čtveřice
regulativních vyhlášek.
Budeme aktivně pracovat na zjednodušení komunikace občanů s úřadem...Městský
úřad byl opakovaně oceněn jako „přívětivý úřad“ v Jihočeském kraji, bylo zavedeno
online objednávání vyřízení záležitostí, zavedeno hlášení závad a připomínek online
nebo aplikací přes mobil a platba prostřednictvím platebních karet. Online je
přenášeno jednání zastupitelstva a zveřejňovány dokumenty a je zaveden systém
evidence a správy veřejných zakázek. Strategický i Akční plán města spoluvytvářeli
občané. Funguje participativní rozpočet, projekty za 750.000,- Kč vybírají sami
občané.
Prioritou je získávat finanční zdroje z dotačních programů ...V letech 2014 – 2018
bylo čerpáno z dotačních programů na různé investiční akce a neinvestiční aktivity
537 220 371,- Kč.
Příjmy z cestovního ruchu chceme využívat jako zdroj pro financování rozvoje
celého města ...Vznikla strategie rozvoje cestovního ruchu a bylo definováno, které
zdroje příjmů z cestovního ruchu může město ovlivnit a získat.

Českému Krumlovu musí přestat ubývat obyvatelé:
 Budoucností Českého Krumlova jsou rodiny s dětmi a mladí lidé:












Iniciujeme pobídky pro investory, kteří vytvoří nová pracovní místa...Projekt
revitalizace Klášterů zaměstnal 27 místních lidí.
Podpoříme investice do vybavení a modernizace škol a školek...Byla zateplena
budova a vyměněna okna a změněno vytápění v ZŠ Za Nádražím, zateplena budova ZŠ
Plešivec a MŠ Plešivec, zde byla vyměněna také okna, byla provedena nástevba MŠ Za
Nádražím a vyměněna okna ZŠ T.G. Masaryka. Kapacity školek a škol jsou
stabilizované.
Budeme inciátory a garanty mimoškolních vzdělávacích projektů, jedním z našich
projektů je zapojení Základní školy Plešivec do celosvětové sítě Přidružených škol
UNESCO...Během času se podmínky projektu Přidružených škol UNESCO změnily a
nebylo možné včas podat žádost, zájem UNESCO však trvá.
Důležité je pro nás zachování stávajícího středního školství...V Českém Krumlově
nebylo zrušeno žádné místo v rámci středoškolského vzdělání.
Chceme vytvořit podmínky pro bytovou výstavbu ve Vyšném a dalších vhodných
lokalitách...Je hotová městská koncepce rozvoje bydlení, připravuje se územní studie
v lokalitě Vyšný včetně areálu bývalých kasáren a v lokalitě Nové Spolí.
Zásadní je pro nás vybudovat venkovní koupaliště a moderní krytý
bazén...Revitalizovaný rybník na Horní Bráně, dtěské hřiště a posílený zdroj vody zde
umožňuje kvalitní venkovní koupání a trávení volné času. Celková rekonstrukce a
modernizace plaveckého bazénu zůstává nadále prioritou, dílčí úpravy a opravy
umožňují využití zařízení pro více než 70.000 návštěvníků ročně, což je dvouciferný
procentní nárůst oproti minulému období.
Podpoříme investice do sportovní infrastruktury - zasadíme se o vybudování
vhodného sportovního zázemí pro hokej, florbal, sálový fotbal, volejbal, basketbal,
badminton a další kolektivní sporty...Je připraven plán rozvoje sportu do roku 2028



včetně investic do infrastruktury, byla částečně rekonstruována technologie na zimním
stadionu.
Iniciujeme vybudování okruhu městských vycházkových a cyklistických
stezek...Připraven je projekt cyklostezky kolem Vltavy z Lipna do Zlaté Koruny a
projekt cyklostezky Chvalšinská. Běží jednání s vlastníky pozemků. Staronovým cílem
vycházek je revitalizovaná vrcholová partie Křížové Hory.

 Chceme se zodpovědně postarat o naše seniory a handicapované občany:








Preferujeme a podporujeme domácí péči a asistenční služby v domácím
prostředí...Město nabízí širokou paletu registrovaných sociálních služeb, byla posílena
žádaná služba tzv. Domovinky poskytující odlehčovací služby pro postižené klienty a
jejich rodiny.
„Na věku nezáleží„ – našim seniorům umožníme aktivně využívat městská
sportoviště...Všechna sportoviště jsou přístupná a otevřená pro všechny věkové
skupiny, náš úkol vyjít vstříc našim seniorům trvá.
Podporujeme jejich aktivní vzdělávání a poznávání historie, současnosti i
budoucnosti našeho města, chceme je zapojit do kulturního dění...Aktivně přednášíme
na Akademii 3. věku pro seniory, kterou organizuje Sociální služby SOVY o.p.s.(Domy
s pečovatelskou službou).
Naším zájmem je mobilita seniorů, budeme podporovat službu Senior Taxi, kterou
jsme pomohli zavést...Během období od spolupráce odstoupil hlavní sponzor, službu
se nepodařilo zachovat. Senioři nad 70 let mohou využívat městskou hromadnou
dopravu zdarma.

Český Krumlov potřebuje nové nápady, zajímavé a originální projekty:


Budeme se aktivně spolupodílet na uskutečnění projektu Vyšný – budeme pracovat
na tom, aby v areálu bývalých kasáren vznikla vzdělávací a rezidenční čtvrť, tento
projekt poskytne místním lidem práci, vzdělávací možnosti a bydlení...Je hotová
městská koncepce rozvoje bydlení, připravuje se územní studie v lokalitě Vyšný včetně
areálu bývalých kasáren a v lokalitě Nové Spolí.



Budeme stát slovem i činem za úspěšným dokončením revitalizace areálu klášterů
v historickém centru a jejich zapojení do života města...Areál Klášterů je
rekonstruován a přístupný, z více než 60.000 návštěvníků ročně je cca 40.000
Krumlováků. Kláštery jsou tu pro nás.
Své síly, energii a znalosti využijeme k budování dobrého jména Českého
Krumlova jako prestižní kulturní a turistické destinace pod značkou UNESCO dobré jméno a značka jsou motivací i zárukou pro investory, přitahují dobré nápady a
vytváří nové pracovní příležitosti...Vznikla strategie rozvoje cestovního ruchu, jsme
solidním partnerem v diskusi o péči o historické dědictví, plníme závazky správce
statku UNESCO.
Podpoříme pořádání českokrumlovkých „farmářských trhů“ a najdeme pro ně
vyhovující prostory...Tento úkol trvá.
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