
                                                                                                                             

Tisková zpráva 
16. 2. 2018 

Fórum Zdravého města Tábora definovalo priority obyvatel města na rok 2018 

Ve středu 14. února 2018 hostilo Centrum Univerzita Tábor další Fórum Zdravého města.                         
94 táborských obyvatel diskutovalo se zástupci vedení města nad tím, co je v Táboře nejvíce trápí. 
Konstruktivní diskuse v osmi tematických oblastech ze života města přinesla deset nových priorit 
města Tábora, které nyní ověří sociologická studie v ulicích města a v příměstských částech                       
a anketa na webu města.  
 
Místostarostka a politička Zdravého města Kateřina Bláhová společně se starostou Jiřím Fišerem 
představili přítomným, co město udělalo pro řešení priorit TOP 10 P definovaných pro rok 2017 (viz 
příloha tiskové zprávy). Následovala krátká prezentace Národní sítě Zdravých měst, která je 
metodickým garantem veřejného fóra. I v letošním roce měli přítomní občané možnost vyjádřit, co se 
jim v Táboře líbí. Do skleněného „Džbánku radosti“ vhodili 24 lístečků. „Těší mne, že se se Táborákům 

líbí revitalizace Jordánu a jeho okolí, péče o veřejnou zeleň, nově budované chodníky v příměstských 

částech, dobré fungování MHD, podpora všech sportů a Staré město,“ konstatovala místostarostka 
Bláhová. 
 
Garanty z městského úřadu pro jednotlivé projednávané oblasti představil tajemník Lubomír Šrámek. 
Následovala diskuse u jednotlivých tematických stolů věnovaných dopravě, životnímu prostředí, 
sociálním službám, kultuře, vzdělávání, sportu, rozvoji města a veřejnému pořádku. U všech stolů 
probíhala živá konstruktivní diskuse. Po sepsání námětů přišel čas na zvolení dvou priorit v každé 
tematické oblasti, které pak plénu představili odborní garanti s upřesněním definovaného námětu. 
V následném hlasování mohl každý dát celkem dva hlasy některé z vybraných 16 priorit. Z hlasování 
vzešlo vítězné desatero priorit pro rok 2018. 
 
Priority postoupivší do závěrečného hlasování v abecedním pořadí 
(tučně označené jsou priority z vítězného desatera) 

1. Aktivní role městského architekta - vznik koncepce veřejného prostoru (3.–4.) 
2. Dostavba fotbalového stadionu v Kvapilově ulici (3.–4.) 
3. Nesouhlas s výstavbou věznice na Všechově – aktivní postoj města (1) 
4. Obchvat Tesco – Slapy (2) 
5. Opatřit biopopelnice pro bytové domy  
6. Oživit Noviny táborské radnice (9.) 
7. Participativní rozpočet - vyčlenění financí na občanské projekty, o jejichž realizaci rozhodnou 

sami občané (6.–7.)  
8. Podpořit projekty neziskových organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu  
9. Podpořit spolupráci organizací pro seniory 
10. Přidat hřiště na pétanque do stávajícího Fit parku na Sídlišti Nad Lužnicí (5.) 
11. Regulovat reklamu ve veřejném prostoru historického centra města 
12. Řešit znečištění od havranů v ulici Sokolovská (10.) 
13. Sprejeři - poškozování majetku a veřejných prostor 
14. Urychlit výstavbu domova se zvláštním režimem (6.–7.) 
15. Zavést inteligentní zastávky MHD (= elektronické informační panely, zobrazující časy příjezdů a 

odjezdů a čísla projíždějících linek) 
16. Zvýšit dohled na autobusovém nádraží po 17. hodině (8.) 
 
 
 



                                                                                                                             

Všech 16 priorit bude nyní ověřeno sociologickou studií, kterou pro město opět provede společnost 
MindBridge Consulting. Šetření s přibližně pěti sty respondenty bude probíhat v ulicích města Tábora, 
na Sídlišti nad Lužnicí a ve vybraných příměstských částech (Čekanice, Klokoty, Měšice, Horky) do 
konce února 2018. Souběžně bude také probíhat anketa na webu města od 21. února do 12. března 
2018. Zpracované celkové výsledky budou do konce dubna projednány zastupitelstvem města a také 
zveřejněny na webu a facebooku  města.  
 
Malou odměnou pro účastníky fóra bylo losování o ceny od Města Tábora, Technických služeb Tábor, 
Tělovýchovných zařízení města Tábora a restaurace Cadillac. Hlídání dětí pro účastníky fóra zajistila 
Safari herna dětem paní Lenky Braunerové. Technické zajištění a občerstvení zajistila restaurace 
Cadillac. 
 
Ve stejný den jako veřejné fórum se též konalo Mladé fórum. Fórum navštívilo 47 žáků a studentů 
z pěti základních a pěti středních škol. Dopolední program měl dvě části. V první se žáci a studenti 
zabývali veřejnými prostranstvími. Na rozehřátí měli navrhnout úpravu zcela nového veřejného 
prostranství u nově vznikající školy s konkrétním zaměřením (historie, kultura, životní prostředí). Dále 
se zamýšleli nad nedostatky veřejného prostranství v okolí své školy a navrhovali konkrétní způsoby 
zlepšení. V druhé části pak diskutovali se zástupci městského úřadu nad šesti tematickými oblastmi. 
Z aktivní debaty vzešlo deset priorit, které ověří anketa mezi studenty na táborských školách. 
 
Priority vybrané táborskými žáky a studenty v abecedním pořadí  
(v závorce uvedené místo ve zvoleném desateru)  
1. Do vzdělávání zařadit kurzy sebeobrany a bezpečného chování (3.) 
2. Financování sportu - sporty pro širokou veřejnost (plavání, běh, cyklo) (8.) 
3. Letní kino (1.) 
4. Mobilní kluziště na nám. TGM (4.) 
5. Nabíjecí stanice na elektromobily, elektrobusy (5.)  
6. Najít využití Křižíkovy elektrárny (půjčovna kol, Křižíkovo muzeum) (7.) 
7. Pobytové trávníky - odpočinková zóna Jordán, větší dohled nad zónou (6.) 
8. Přechod pro chodce na křižovatce u Střední školy obchodu, služeb a řemesel (10.) 
9. Rekonstrukce cesty ke Střední zdravotnické škole (2.) 
10. Více programů přes týden na Starém městě (11.) 
11. Více přednášek na školách (životní styl, drogy, kouření), přednášky osobností (9.) 
 
Také žáci a studenti mohli vyjádřit, co se jim v Táboře líbí. Do studentského „Džbánku radosti“ se 
sešlo 47 lístečků. Přítomní nejvíce ocenili opravy základních škol, opravu bazénu a kina Svět, opravu 
Budějovické ulice, rozvoj stávajících i nových sportovišť (workout, parkour, pump track, plovárna), 
studentský háj na náměstí T. G. Masaryka, nové spoje MHD, Táborská setkání, akce knihovny, festival 
Tabook, vánoční trhy a výzdobu, mola na Jordáně nebo osvětlení Jordánské hráze. 
Zástupci studentů a žáků se též zúčastnili odpoledního veřejného fóra, kde měli svůj vlastní „Stůl 
mladých“. Měli tak jedinečnou možnost vyjádřit se k dění ve městě a podpořit své priority. 
 
Podrobné informace o konání obou fór naleznete na www.taborcz.eu, odkaz Zdravé město a MA21 
nebo na Facebooku. 
 
Kontakt: 
Město Tábor  
Ing. Jana Lorencová, koordinátor Zdravého města a MA21 
tel. 381 486 166, 770 141 190  
e-mail: jana.lorencova@mutabor.cz, 
www.taborudrzitelne.cz 
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Desáté veřejné Fórum Zdravého města Tábora se uskutečnilo v úterý 13. června 2017. V rámci aktivní 
diskuse se zástupci města přítomní obyvatelé města definovali a zvolili desatero priorit Tábora v osmi 
zájmových oblastech. Na základě ověřovací profesionálně vedené sociologické studie a webové 
ankety bylo potvrzeno těchto 8 priorit, které občany Tábora nejvíce trápí: 

1. Urychlit výstavbu domova pro seniory s novými prostory pro neziskové organizace  
2. Zlepšit čistotu Husova parku (sbírání drobných odpadků v ploše parku)  
3. Zvýšit kapacitu odlehčovacích služeb a rozšířit zaměření na osoby s mentálním postižením 
4. Umožnit mladým volný vstup do zařízení města (bazén, zimní stadion apod.) nebo na akce 

města 1x měsíčně  
5. Podpořit pořádání trhů na náměstí T. G. Masaryka  
6. Zřídit oplocené výběhy pro psy  
7. Zajistit lepší spolupráci odborů města  
8. Řešit rizikové místo pro chodce u podchodu u nádraží směr Blanické předměstí  

 
Vedle ověřených priorit věnovali občané v sociologické studii a anketě mimořádnou pozornost ještě 
dalším dvěma prioritám, které se na Fóru Zdravého města nedostaly mezi konečné desatero. Město 
Tábor se tedy bude zabývat i řešením těchto dvou priorit: 

1. Víc podporovat menší sporty (tj. sporty kromě fotbalu, hokeje, atletiky), vybudovat tělocvičny  
2. Podpořit technické vzdělávání a řemeslné učební obory – více praxe, prezentační akce                             

s podporou města  
 
Zvoleným prioritám přiřadilo vedení města garanty (= vedoucí příslušných odborů), kteří jsou 
zodpovědní za jejich řešení. Každý garant vypracuje za příslušný rok zprávu o postupu. Celkovou 
zprávu o postupu řešení všech definovaných priorit společně se zprávou o konání Fóra Zdravého 
města v daném roce schvaluje zastupitelstvo města. Výsledky řešení priorit jsou občanům 
interpretovány na dalším Fóru Zdravého města.  
 
Zpráva o postupu řešení TOP 8 P 2017 zahrnuje období od června 2017 do ledna 2018. V letošním 
roce dochází ke zkrácení termínu pro řešení, protože Fórum Zdravého města jsme operativně 
přesunuli na únorový termín, u kterého již chceme zůstat. Tuto úpravu jsme udělali proto, aby 
priority definované v daném roce byly i v tom daném roce řešeny.   
 
 

Postup řešení jednotlivých priorit TOP 8 P 
 
1. Urychlit výstavbu domova pro seniory s novými prostory pro neziskové organizace 

Mgr. Manková – odbor sociálních věcí, Ing. Hotový – odbor investic a strukturálních fondů 
Oba objekty nového Centra pro seniory mají pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace pro 
stavební povolení je pod smlouvou a k dispozici bude do konce března 2018. Konce roku bývá 
vypisován každoroční dotační titul Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2017 jsme se žádostí 
nebyli úspěšní. V případě získání dotace, lze počítat se zahájením stavby na jaře roku 2019. Výstavba 
by měla trvat do roku 2021. Pokud by se město Tábor rozhodlo stavět i bez dotace z prostředků 
města, je možné zahájit práce i dříve. Předpokládaná výše investice je 200 mil. Kč vč. DPH. 

Návrh dalšího postupu řešení:  
Rozhodnutí zastupitelstva města, zda se bude investice realizovat pouze s dotací nebo se začne stavět 
jen s prostředky města. 
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2. Zlepšit čistotu Husova parku (sbírání drobných odpadků v ploše parku)  
Od 1. října 2017 začal každodenní úklid odpadků v parku na základě objednávky (zajišťovaly jej 
Technické služby Tábor). Od 1. ledna 2018 je úklid již součástí smlouvy na údržbu tohoto území                    
a bude zde opět zajištěn každodenní úklid prostoru. Údržbu celého parku budou nově zajišťovat 
Technické služby a předpokládáme, že se v průběhu roku podaří zajistit pracovníka, který by měl 
dohled pouze nad tímto parkem a Parkem Pod Kotnovem. Je to však otázka personální, která se nedá 
řešit okamžitě, protože je nutná určitá odbornost a spolehlivost s ohledem na rozsah předpokládané 
údržby a charakter parků. Náklady na každodenní úklid Husova parku budou činit 180 tis. Kč bez DPH. 

Priorita vyřešena.  

 
3. Zvýšit kapacitu odlehčovacích služeb a rozšířit zaměření na osoby s mentálním postižením 
Aktuální přehled existujících odlehčovacích služeb na území města: 

  

Poskytovatel Typ služby Kapacita Cílová skupina 

Apla Jižní Čechy pobytové 6 lůžek  
2 víkendy v měsíci 

osoby se zdravotním postižením (porucha 
autistického spektra) 

Apla Jižní Čechy ambulantní 6 osob/okamžitá 
kapacita 

osoby se zdravotním postižením (porucha 
autistického spektra) 

Domácí hospic 
Jordán 

terénní 10 klientů/den osoby se ZP, senioři, chronicky nemocní 

G-centrum Tábor pobytové 10 lůžek osoby se ZP, senioři, chronicky nemocní 

 
Diakonie ČCE – středisko Rolnička nabízí v současné době odlehčovací služby ve formě fakultativní 
nabídky, přičemž tato je určena zejména pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením. Dalšími 
pobytovými odlehčovacími službami, které jsou k dispozici i obyvatelům Tábora disponuje organizace 
Villa Vallila nacházející se nedaleko Votic a Arpida České Budějovice. 

 
Předpoklad pro rok 2018:  
Vzhledem k vytíženosti a obsazenosti lůžek odlehčovacích služeb v G-centru Tábor není aktuální 
navýšení současné kapacity služby, jelikož je pokryta v plném rozsahu poptávka po této službě. 
Diakonie Rolnička poskytuje odlehčovací služby pro lidi s mentálním postižením formou fakultativních 
služeb, v současné době probíhá proces registrace této služby, tudíž je možné očekávat rozšíření 
nabídky této organizace o tuto službu v dohledné době. Bližší informace budou známy po rozhodnutí 
registračního orgánu Jihočeského kraje a Rolnička v rámci propagační kampaně osloví potencionální 
klienty s nabídkou. Rovněž tak Domácí hospic Jordán v letošním roce navýší kapacitu svých terénních 
odlehčovacích služeb. 

Návrh dalšího postupu řešení:  
Navýšení kapacity odlehčovacích služeb v G-centru je možné po výstavbě nového Centra pro seniory. 
U ostatních poskytovatelů je nutné vyčkat na rozhodnutí registračního orgánu. 
 
4. Umožnit mladým volný vstup do zařízení města (bazén, zimní stadion apod.) nebo na akce 

města 1x měsíčně  
Odbor kultury a cestovního ruchu nabídl, že umožní jedenkrát měsíčně vstup zdarma do městských 
galerií na základě předložení studentské karty ISIC. Pro tuto možnost je nutné nechat schválit změnu 
ceníku vstupného v radě města. Vstupy na většinu kulturních akcí jsou zdarma pro všechny.                           
U festivalu Táborská setkání se zatím neuvažuje o změně stávajícího systému slev. Vstupy na některá 
sportoviště jsou zdarma. U placených sportovišť ve správě Tělovýchovných zařízení města Tábora je 
možné využití čipový systém. Majitel čipu, který je nabit určitým finančním obnosem, může čerpat 
zvýhodněné vstupné na sportovištích zapojených do tohoto systému. O umožnění vstupů zcela bez 
vstupného se neuvažuje, neboť ceny za vstupy jsou vzhledem k nákladnosti provozu velmi nízké. 
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Priorita vyřešena.  
 
5. Podpořit pořádání trhů na náměstí T. G. Masaryka  
Porada vedení města projednala dne 22. ledna 2018 předložený návrh na pořádání pravidelných trhů 
na náměstí T. G. Masaryka. Vedení byly předloženy zjištěné podklady od odborů dopravy a financí, 
Krajské hygienické stanice, výsledek krátkého průzkumu mezi prodejci a souhrnný přehled nákladů 
spojených s pořádáním trhů. Porada vedení schválila pro rok 2018 uspořádání dvou tematických trhů, 
aby byla otestována dopravní zátěž a návštěvnost trhů. Porada vedení zatím neschválila pravidelné 
pořádání trhů z důvodu zvýšené dopravní zátěže očekávané v důsledku plánované rekonstrukce 
Budějovické ulice.  
Řešení priority proběhne v roce 2018. 
Návrh dalšího postupu řešení:  
Na základě realizace tematických trhů v roce 2018 bude rozhodnuto o dalším postupu. Pokud by byl 
soukromý zájemce o pořádání trhu, je možné o této variantě jednat. 

 
6. Zřídit oplocené výběhy pro psy  
Zastupitelstvo města neschválilo zřízení výběhu v prostoru pod ulicí Dobrovského. Zbývající druhá 
lokalita pro vybudování výběhu pro psy je v prostoru Dvorců, kde Odbor investic a strukturálních 
fondů připravil projekt na zabezpečení tohoto území po jeho vrácení městu od soukromého 
investora. Realizace by měla proběhnout v průběhu letošního roku a předpokládá se zřízení výběhu 
pro psy v prostoru za Popravištěm (přístup přes stávající bránu). Zde by měl vzniknout oplocený 
pozemek, kde budou lavičky a koše na exkrementy a případně také prvky pro cvičení se psy (záleží na 
objemu financí, které budou na zřízení a provoz uvolněny). Na základě projektové dokumentace pro 
umístění výběhu budou provedeny potřebné úpravy - odkácení náletů, vyčištění pozemku od 
stavebních zbytků, překrytí ornicí a zatravnění, vybudování oplocení atd. Do března předpokládáme 
provedení vyčištění od náletů dřevin. Celková realizace výběhu by měla proběhnout v prvním pololetí 
roku 2018. 

Řešení priority probíhá a mělo by být dokončeno v prvním pololetí 2018. 
 
7. Zajistit lepší spolupráci odborů města  
Spolupráce odborů města představuje vnitřní komunikaci v rámci úřadu. Není však jednoduché 
zajistit kvalitní spolupráci a zautomatizovat komunikační toky. Zvláště pak při rozptýlenosti úřadu 
v několika budovách, členění na 14 odborů a při 230 zaměstnancích. Přesto je na velmi slušné úrovni, 
byť se občas mohou najít určité nesrovnalosti. Od roku 2015 je postupně aktualizován návrh 
komunikační strategie města na základě provedené analýzy vnitřní komunikace a popisu jednotlivých 
typů komunikace – osobní, elektronická a písemná. Usilovně pracujeme na kvalitě všech přijatých 
opatření. K tomu nám napomáhají i některé zákony, které nyní vyžadují neobtěžovat občany a vlastní 
činností úřadu se dostat k potřebným vyjádřením. 

Řešení priority probíhá průběžně. 
 
8. Řešit rizikové místo pro chodce u podchodu u nádraží směr Blanické předměstí  
Odbor investic a strukturálních fondů v daném místě realizoval v ulici Vodňanského výstavba 
chodníků, nové autobusové zastávky a přechodu k zastávce a parkovacím místům. Investice stála 
2,559 mil. Kč vč. DPH. Prozatím není realizován chodník směrem k Blanickému předměstí, protože 
zde nejsou pozemky ve vlastnictví města.  

Priorita vyřešena.  
Návrh dalšího postupu řešení:  
Jednat o získání pozemků do vlastnictví města pro dostavbu chodníků k Blanickému předměstí. 
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Postup řešení priorit s mimořádnou pozorností obyvatel 
 
1. Víc podporovat menší sporty (tj. sporty kromě fotbalu, hokeje, atletiky), vybudovat tělocvičny  
Na podzim byly vyhlášeny dotační programy v oblasti sportu. Město Tábor navýšilo prostředky do 
těchto programů téměř o 300 tis. Kč. Pro menší sporty jsou na celoroční činnost vyhlášeny dva 
dotační programy na:  

1. podporu veškerých sportovních aktivit dětí a mládeže do 19 let a kategorie dospělých; 
v tomto programu bylo přidáno 101 tis. Kč a je tam celkem vloženo 1 406 tis. Kč. 

2. podporu výkonnostního kolektivního sportu; v tomto programu bylo přidáno 192 tis. Kč a je 
tam celkem vloženo 2 687 tis. Kč. 

Další podporou ze strany města je dotační program na podporu pořádání sportovních akcí na území 
města Tábora, celorepublikového a mezinárodního charakteru pro všechny věkové kategorie. 
V tomto programu je vloženo 1 079 tis. Kč. 
  
Nová sportovní hala by měla vyrůst v areálu Stadionu Míru. V současné době probíhá územní řízení 
na výstavbu nové sportovní haly a bude následovat vypracování projektové dokumentace a stavební 
povolení. Nadále platí, že město Tábor podporuje menší sporty tím, že pronajímá tělocvičny 
základních škol v odpoledních hodinách. 

Řešení priority probíhá průběžně. 
 
2. Podpořit technické vzdělávání a řemeslné učební obory – více praxe, prezentační akce                           

s podporou města  
Město Tábor je zřizovatelem mateřských a základních škol. V rámci základních škol podporuje provoz 
školních dílen a technicky zaměřených kroužků. Některé školy i s přispěním dotačních prostředků 
obnovují vybavení těchto odborných učeben. Každý rok se koná v Táboře „ burza škol“ kde je žákům 
základních škol a rodičům představována nabídka středních škol včetně odborných učebních oborů. 
Město Tábor také dává prostor v NTR, kde mohou všechny střední školy avizovat dny otevřených 
dveří.    

Řešení priority probíhá průběžně. 
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Společně s veřejným Fórem Zdravého města probíhá každoročně též Mladé fórum, kterého se účastní 
žáci II. stupňů základních škol a studenti středních škol. V roce 2017 se zúčastnilo pět základních a tři 
střední táborské školy. Účastníci Mladého fóra měli za úkol navrhnout projekt, který je určený široké 
veřejnosti ve veřejně přístupném prostoru, není jednorázový, a jehož rozpočet činí maximálně 500 
tis. Kč. Z aktivní debaty vzešlo šest projektů, o nichž mládež hlasovala. Z navržených projektů bylo po 
dohodě se zástupci města zvoleno TOP 5, kterými se město bude postupně zabývat. 
  
Vybrány byly tyto projekty: 

1. Rozšíření areálu Komora o víceúčelové hřiště na parkour, minigolf a paintball 
2. Oživení Botanické zahrady – úprava parteru (např. pro konání svateb), rozšíření flóry a fauny, 

tematické prohlídky a pracovní listy 
3. Zřízení veřejného altánu v areálu Komora – zázemí pro rodiny s dětmi, mládež – místo pro 

venkovní opékání či grilování 
4. Psí park – 3 oplocená místa vyhrazená pro pejskaře s lavičkami, herními prvky pro psy – 

Pražské sídliště, Sídliště nad Lužnicí a Nové město 
5. Úprava Školního náměstí před Základní školou Bernarda Bolzana 
 

Postup realizace jednotlivých projektů 
 
1. Rozšíření areálu Komora o víceúčelové hřiště na parkour, minigolf a paintball 
Rada města Tábora schválila na svém jednání dne 15. ledna 2018 (č. usnesení 3611/61/18                        
a 3612/61/18) zahájení projektové přípravy investičních akcí „Stavba parkourového hřiště“ a „Stavba 
Pump Trackové dráhy“ v areálu hřiště na Sídlišti Nad Lužnicí. Parkourové hřiště je určeno k využití 
široké veřejnosti. Pump Track je vhodnou a méně náročnou alternativou bikrosové trati, která byla 
historicky u zimního stadionu hojně využívaná veřejností, zejména dětmi. Předpokládané náklady na 
stavbu parkourového hřiště činí 1,3 mil. Kč bez DPH a na výstavbu pump trackové dráhy 1,24 mil. Kč.  

Řešení projektu probíhá. 
 
2. Oživení Botanické zahrady – úprava parteru (např. pro konání svateb), rozšíření flóry a fauny, 
tematické prohlídky a pracovní listy 
Možnost realizovat úpravy v botanické zahradě byly dotazovány na odboru správy majetku. Zájem            
o realizaci byl též konzultován s vedením školy. Pro další postup realizace se zvažuje jednání se 
studenty.  

Návrh dalšího postupu řešení:  
Bude svoláno jednání se studenty Střední zemědělské školy nad jejich námětem. 
 
3. Zřízení veřejného altánu v areálu Komora – zázemí pro rodiny s dětmi, mládež – místo pro 
venkovní opékání či grilování 
O zřízení veřejného altánu se neuvažuje. Rada města Tábora schválila na svém jednání dne 15. ledna 
2018 (č. usnesení 3613/61/18) zahájení projektové přípravy „ Stavby Naučného a sportovního areálu“ 
v areálu Komora. Nově vybudovaný areál typu „Mirákulum“ bude zaměřen převážně na rodiny 
s dětmi a bude sloužit jak vnitroměstské rekreaci tak jako turistické lákadlo.  

Řešení projektu probíhá. 
 
4. Psí park – 3 oplocená místa vyhrazená pro pejskaře s lavičkami, herními prvky pro psy – 
Pražské sídliště, Sídliště nad Lužnicí a Nové město 
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Zastupitelstvo města neschválilo zřízení výběhu v prostoru pod ulicí Dobrovského. Zbývající druhá 
lokalita pro vybudování výběhu pro psy je v prostoru Dvorců, kde Odbor investic a strukturálních 
fondů připravil projekt na zabezpečení tohoto území po jeho vrácení městu od soukromého 
investora. Realizace by měla proběhnout v průběhu letošního roku a předpokládá se zřízení výběhu 
pro psy v prostoru za Popravištěm (přístup přes stávající bránu). Zde by měl vzniknout oplocený 
pozemek, kde budou lavičky a koše na exkrementy a případně také prvky pro cvičení se psy (záleží na 
objemu financí, které budou na zřízení a provoz uvolněny). Na základě projektové dokumentace pro 
umístění výběhu budou provedeny potřebné úpravy - odkácení náletů, vyčištění pozemku od 
stavebních zbytků, překrytí ornicí a zatravnění, vybudování oplocení atd. Do března předpokládáme 
provedení vyčištění od náletů dřevin. Celková realizace výběhu by měla proběhnout v prvním pololetí 
roku 2018. O zřízení psího výběhu na Sídlišti Nad Lužnicí nebylo zatím jednáno. 

Řešení priority probíhá a mělo by být dokončeno v prvním pololetí 2018. 
 
5. Úprava Školního náměstí před Základní školou Bernarda Bolzana 
Žádost na financování projektu na úpravu náměstí podala Základní škola Bernarda Bolzana do 
programu IROP. Nemáme žádné informace o úspěšnosti žádosti. 

 

 

 
  


