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1 Úvod

Tento dokument deklaruje zájem samosprávy na zodpovědném růstu Města Rožmberk
nad Vltavou a vymezujeme konkrétní priority a směry rozvoje našeho města do
budoucnosti.
Strategický plán rozvoje města definuje cíle města a konkrétní rozvojové projekty.
Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k
čerpání prostředků z Jihočeského kraje, ministerstev i EU. Strategický plán rozvoje města
také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli tím, že může pomoci překonat příliš
konzervativní přístup ke změnám a informuje o nových příležitostech a záměrech města.
Prostředky města jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách.
Výsledným efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných stránek a
snížení slabých stránek a ohrožení města. Naší snahou je zajistit pro město maximální
možné využití příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní dotace a
granty. V případě našeho města je také účelné a možné zapojení kapitálu soukromého
sektoru, který má podobně jako město zájem na atraktivitě Rožmberka.
Rožmberk se nyní bude soustředit především na zajištění vodních zdrojů, ČOV a
kanalizace, komunikací, bytové politiky a služeb pro občany. Tyto priority zajistí důstojný
rozvoj a růst našeho města a umožní nám se v budoucnu orientovat na budování dalšího
zázemí, patřícího k aktivnímu životu a bydlení.
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2 Základní charakteristika města
2.1 Historie města
Město Rožmberk bylo založeno v polovině 13. století. Leželo na obchodní cestě
vedoucí z Českého Krumlova přes hraniční průsmyky do Lince a dále na jih. Je spojeno
s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří osídlili město a okolí a svými
aktivitami přinesli kraji prosperitu, o čemž svědčí statut města, který byl Rožmberku již
v minulosti udělen a nyní opět v roce 2006 vrácen. V roce 1620 připadlo rožmberské
panství francouzské aristokracii Buquoyů. Ti pokračovali v rožmberských tradicích
hospodářských i kulturních.
Největšího rozmachu dosahuje Rožmberk ve druhé pol. 19. stol. Tehdy zde bylo 189 domů
a žilo zde 1200 obyvatel. Bylo tu mnoho drobných hospodářství, dva mlýny a dva pivovary
a svou živnost provozovalo na 90 řemeslníků. V roce 1880 byla postavena nová budova
školy, kterou navštěvovalo 300 dětí.
Po roce 1945 došlo k odsunu většiny původních obyvatel a do Rožmberka
přicházeli lidé z vnitrozemí. Vzhledem k plánované výstavbě přehrady byla v Rožmberku
vyhlášena stavební uzávěra. Následně docházelo k „vybydlení“ mnoha domů, byla
zanedbávána údržba historických objektů, což mělo za následek demolici těchto objektů.
Tento neutěšený stav byl zastaven až v roce 1990, kdy byla zrušena stavební uzávěra, a
zastupitelé s občany začali s obnovou jednotlivých historických domů.
Vývoj jména
1262-Rosenberch
1369-Rosenberg
1405-Rosemberg
1420-Rozmberg
1654-Rožumbergk
1841-Rosenberg, Rožmberk
Znak města
Jako znaku městečko užívalo znamení své vrchnosti, pánů z Rožmberka. Znak
se tedy patrně vyvinul z pečeti s panským erbem. Na stříbrném poli je červená pětilistá
růže se zlatým středem a zelenými kališními lístky.
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2.2 Základní profil
Město Rožmberk nad Vltavou leží v Jihočeském kraji, bývalém okrese Český
Krumlov, cca 15 km od hranic s Rakouskem. Rožmberk nad Vltavou se skládá ze dvou
městských částí a to města Rožmberk nad Vltavou a obce Přízeř. Spravuje však také
přilehlé osady Metlice, Studenec, „Paneláky“, Horní a Dolní Jílovice, Machnatec a
Jiříčkov.
Město Rožmberk nad Vltavou se rozkládá ve dvou katastrálních územích –
Rožmberk nad Vltavou a Horní Jílovice, které dohromady čítají výměru 2.485 ha. Počet
obyvatel ke dni 31. 1. 2019 je 354. Nadmořská výška města je od 528 - 560 m n. m. Na
levém břehu řeky se nachází většina obytné zástavby s náměstím. Pravý břeh Vltavy je
strmý, na skále nad řekou je hrad a zámek Rožmberk nad Vltavou. Město je obklopeno
lesy, převážně smrkovými. Průměrná roční teplota je 6°C, během roku spadne průměrně
700 mm srážek.
Do základní vybavenosti ve městě patří městský úřad, pošta Partner, kterou od roku
2017 provozuje město, knihovna, obchod s potravinami, několik restaurací, hotelů a
penzionů.
Statistické údaje
NUTS 5 (obec):
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Nadmořská výška
Průměrný věk:

CZ0312 545767
2
2 485 ha
373 (2013)
536 m n. m.
36,86

Kód obce:

545767

Městečko Rožmberk
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Přízeřská náves s kapličkou a rybníkem

2.3 Doprava a technická infrastruktura
Městem prochází silnice II. třídy z Českého Krumlova do Vyššího Brodu. Je to
hlavní příjezdová komunikace do města. Tato komunikace byla v roce 2018 plně
zrekonstruována, přičemž se zrekonstruovalo i náměstí. Obojí se velmi vydařilo a pozvedlo
komfort obyvatel a městu přidalo na atraktivitě pro turisty. Na náměstí se nacházejí dvě
zastávky autobusové dopravy, zhruba 4 km od Rožmberka je železniční zastávka
Rožmberk. Jedná se o železniční trať z Českých Budějovic do Lipna nad Vltavou.
V současné době probíhá intenzifikace stávající čistírny odpadních vod, která,
vzhledem k rozvoji města, měla již malou kapacitu. Na tento projekt město získalo finance
z dotačního titulu Ministerstva zemědělství a bude též ještě žádat o kofinancování projektu
z grantů Jihočeského kraje. Město disponuje také vlastní kanalizační sítí. Osada Přízeř má
též vlastní ČOV i kanalizaci.
Sběr a svoz odpadu (svoz komunálního a velkoobjemného odpadu; svoz tříděného
odpadu z kontejnerů separovaného sběru - papír, sklo, plasty) pro město zajišťují
Technické služby Kaplice, s.r.o. Problematika řešení bioodpadu je zajištěna komunitním
kompostováním.

Rekonstrukce náměstí proběhla v roce 2018
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2.4 Občanská vybavenost, bydlení, kultura a sport
Ve městě se nachází jeden obchod s potravinovým a smíšeným zbožím,
v létě též prodejny s upomínkovými předměty.
Ve vlastnictví města jsou čtyři bytové domy s dvaceti nájemními byty.
Ve městě je dále k dispozici lékař, pošta Partner, kterou od roku 2017 provozuje samo
město a knihovna.
Město také vlastní v bývalé budově školy tělocvičnu, kterou mohou občané využívat ke
sportovním aktivitám. Fotbalové hřiště je volně přístupné všem sportujícím, prozatím však
město nemá venkovní víceúčelové sportoviště. V minulosti byla pořízena i dvě dětská
hřiště, jedno v Rožmberku a jedno v osadě Přízeř.
Pro kulturní a společenské aktivity občanů je možno využít prostory nově postavené
hasičské zbrojnice v Přízeři.
Vzhledem k sezónním aktivitám na řece Vltavě a bohatým nabídkám kulturních a
společenských akcí v blízkém i vzdálenějším okolí se ve městě nachází větší množství
restauračních zařízení, hotelů, penzionů, které zpestřují svou nabídku prodejem
regionálních výrobků. Je zde i možnost využít služeb půjčoven lodiček, neboť vodácký
sport je dnes velmi atraktivní aktivitou během dovolené.
V nejbližší době by měla proběhnout rekonstrukce bývalého pivovaru, který opět po
opravě bude plnit svou původní funkci. V rekonstrukci je už nyní také budova bývalé pošty
stojící v bezprostřední blízkosti mostu přes řeku Vltavu, v jejíchž prostorách vznikne
galerie.

Bývalá budova školy byla přestavěna na malometrážní byty k pronájmu
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2.5 Společensko-kulturní život, cestovní ruch
Město pravidelně pořádá tyto akce: dětský karneval, březnové setkání pro dámy
s názvem „Růže pro ženy“, stavění Máje, dětský den, koncerty v kostele či různé adventní
akce apod.
Ve městě je aktivní spolek dobrovolných hasičů, dvě myslivecká sdružení, fotbalový
klub Rožmberk nad Vltavou. Také dobrovolníci zde organizují v tělocvičně společná
cvičení či sportovní turnaje.
O zásadních záležitostech města se pořádají besedy při jednáních zastupitelstva či
setkáních s občany. Občané bývají též informováni z prostřednictvím Vyšebrodského
zpravodaje, či formou informačních letáčků. Další informace lze dohledat na webových
stránkách města www.mestorozmberk.cz a nebo na městském facebookovém profilu.
Město je také součástí Turistického spolku Lipensko (Lipensko od Stožce po
Rožmberk), které též vydává vlastní časopis, který o Rožmberku také informuje.
Cestovní ruch je zde výrazný zejména v létě. Můžeme konstatovat, že návštěvníky
Rožmberka můžeme rozdělit do tří skupin. První jsou turisté, kteří chtějí prioritně navštívit
a prohlédnout si památky, zejména krásný hrad Rožmberk. Druhým typem návštěvníků
Rožmberka jsou turisté, kteří zde projíždějí na vlastní či zapůjčené lodičce po řece Vltavě.
Tito příležitostně navštíví hrad, ale využijí zejména kapacitu restauračních zařízení
v Rožmberku, popř. ubytovací kapacitu kempu. A třetím typem jsou turisté nebo sportovci,
kteří zde obdivují krásy naší přírody. Ti využívají kapacitu zdejších hotelů či penzionů a
ubytovávají se zde na několik nocí.

Maškarní bál pro děti

Památkové objekty ve městě


hrad Rožmberk nad Vltavou
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nový zámek (dnes používaný jako ubytovací zařízení České pošty), v jehož areálu
se nachází věž Jakobínka
kostel svatého Mikuláše - první zmínka je z roku 1271. Pozdně gotická stavba
z 2. poloviny 15. století na starších základech
na náměstí stojí několik domů ze 17. a 18. století se zajímavými štíty
starý a nový židovský hřbitov
Studenec - kaple svaté Anny
Křížová cesta na Studenec, kapličky aj. (viz. Příloha č. 1)

2.6 Životní prostředí, zemědělství, pracovní příležitosti a podnikání
Životní prostředí v okolí města je ve velice příznivém stavu. Avšak má i svá
úskalí. V létě se jedná o znečištění odpady (zejména plasty) v okolí řeky Vltavy a to
vlivem velkého množství turistů, kteří využívají řeku k vodní turistice. V zimě se naopak
jedná o chvilková, jednorázová zhoršení kvality ovzduší vlivem vytápění obydlí tuhými
palivy.
Zemědělskou činnost v okolí Rožmberka a Přízeřu provozuje f. Agrowald s.r.o, která
na pozemcích svých či pronajatých od města chová dobytek a hospodaří. Honební
pozemky město pronajímá také firmě Agrowald a mysliveckému sdružení Kaliště.
Okolní krajina je hodnotná zejména díky rozlehlým lesům. V městských lesích město
hospodaří samo, výnos z lesa totiž zajišťuje nezanedbatelný příjem do městského rozpočtu.
Dalším vyšším příjmem je i pronájem vodáckého kempu.
Pracovních příležitostí se v obci mnoho nenaskýtá, občané dojíždějí za prací většinou
do Českého Krumlova, Kaplice, Vyššího Brodu či do blízkého Rakouska.

Rožmberk je obklopen krásnou přírodou
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3 Hlavní priority
Město si vytýčilo čtyři prioritní osy. Narůstající počet obyvatel města a zejména
narůstající počet restauračních zařízení v letní sezóně si již vyžádalo okamžité řešení
zejména v zajištění intenzifikace ČOV. Společně s touto problematikou jde ruku v ruce
zajištění vodních zdrojů. Další osou je aktuální bytová politika a konečně v neposlední
řadě hodlá město zajistit požadovanou občanskou vybavenost – opravovat místní
komunikace, opěrné zdi, rozšířit parkovací možnosti, budovat zázemí pro sport, kulturní
aktivity, rozšířit a kultivovat zeleň apod.

3.1 Záměry
3.1.1 ČOV a kanalizace
Jak již bylo výše zmíněno, rozvoj města a zejména přibývání restauračních a
ubytovacích zařízení ve městě mělo za následek, že stávající ČOV již delší dobu nebyla
vyhovující a investice do tohoto projektu byla nevyhnutelná. Intenzifikace ČOV probíhá
od října 2018, termín dokončení je plánován (v maximálním termínu) na červen 2019.
K financování rekonstrukce ČOV byla městu přiznána dotace z Ministerstva zemědělství
ve výši 65% celkové ceny. Nyní bude podána žádost o kofinancování z dotací Jihočeského
kraje ve výši 10% celkové částky. Zbývající finanční obnos zajišťuje město ze svého
rozpočtu.
Nová ČOV bude mít mnohem větší kapacitu, počítá i s rekonstrukcí bývalého
pivovaru, k jehož obnovení by mělo dojít v nejbližší době. Díky této intenzifikaci se již
nebude stávat, že v letních měsících nebude kapacita dostačující a nebude hrozit riziko
nedostatečného vyčištění splaškové vody a následná kontaminace řeky.
Rekonstrukce ČOV a vodojemu na Přízeři je v příštích letech také plánována.

Obr.1 – Aktuální foto ČOV v rekonstrukci (1.2.2019)
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3.1.2 Zdroje pitné vody
Hrozba nedostatku pitné vody je nyní celosvětovým problémem. A ani v našem
městě to není jiné. Již v předešlých letech se v sezóně musela voda do vodojemu na levém
břehu vícekrát navážet. Stejný problém se vyskytuje i na Metlici, kam se voda v letních
měsících musí do vodojemu navážet. Jediná městská část, která prozatím má pro svou
potřebu dostatek vody, je Přízeř. Ale i v té oblasti už prameny vody nejsou tak silné, jako
bývaly v letech minulých.
Úkolem města tedy je zajistit dostatečné množství vody. Je zpracovaná např. studie,
která potvrdila větší množství vody na levém břehu města, kde by bylo možné realizovat
nový vrt. V letošním roce se pracuje na projektech, které jsou potřebné k jeho realizaci.
Město má tedy v plánu problematiku vody řešit novým vrtem, čištěním stávajících
pramenů anebo výstavbou paralelních vodáren, které by sloužily jako rezervoár pitné vody.

Obrázek 2 – Horní vodárna pravého břehu Rožmberka

3.1.3 Bytová politika
Nedostatek bytů je zcela zásadní pro zvyšování počtu obyvatel v našem městě.
Bohužel však město nedisponuje dostatečným bytovým fondem, aby mohl uspokojit
většinu žadatelů o nájemní byt. Město má zájem koupit jednu ze zdejších nemovitostí a za
pomoci grantů ji přestavět na malometrážní byty, aby kapacitu pro zájemce alespoň z části
uspokojilo.
Stejně tak počet stavebních parcel je zde již značně omezen. Město je přísně
regulováno památkovou zónou, ve které je možno stavět pouze za určitých podmínek,
které stanovuje památková péče. I přes to chce městský úřad pracovat na tom, aby ve
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městě bylo možné zrealizovat další stavby a umožnit tak občanům vybudovat si zde
domov. Město nyní vytypovává vhodné lokality k výstavbě rodinných domů, nechá si
zpracovat zastavovací studii a poté bude realizovat „zasíťování“ dotčených pozemků.
V Územním plánu některé takové lokality jsou jak v Rožmberku, tak i v Přízeři.

3.1.4 Občanská vybavenost
V poslední době se ve městě mnohé pohnulo směrem dopředu a v podobném duchu
chce vedení radnice pokračovat i dále. Jako prioritní v oblasti občanské vybavenosti je
považována oprava místních komunikací a jejich udržování, výstavba nové komunikace
k novým domům v lokalitě „Za hřištěm“ a oprava opěrných zdí, z nichž jsou některé dle
statistického posudku již v havarijním stavu. V letošním roce je připravován projekt
budování víceúčelového hřiště v Rožmberku a obnova sportoviště v Přízeři.
V další fázi by chtělo město realizovat opravu příjezdové komunikace ke hřbitovu a
jednat o výstavbě kolumbária. Zvýšení kapacity parkovacích míst je možno pouze
vybudováním dalších prostor. Město má vytypovaná místa, kde by to bylo možné. Některé
pozemky však nejsou majetkem města ale církve, s níž je už město v jednání.
Jedním z dlouhodobě rozpracovaných projektů je projekt cyklostezka, na kterém se
pracuje již od roku 2016.

Navrhovaný projekt víceúčelového hřiště
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3.2 Realizace strategického plánu rozvoje
Po schválení strategického plánu zastupitelstvem města bude zahájena příprava
projektů a opatření. Prvním krokem bude v příslušném roce vždy, zajistit finanční plán,
který se soustředí na možnost využití dotací z dotací kraje, ministerských grantů, či z
dotací EU a zajištění dalších finančních prostředků pro realizaci jednotlivých cílů a
projektů strategického plánu rozvoje. Důležitým limitem je schopnost a možnosti města
zajistit dostatek prostředků na tzv. kofinancování, neboli finanční spoluúčast města na
projektech zajištěných z velké části dotacemi.

3.3 Financování a finanční řízení Strategického plánu rozvoje
Realizace strategického plánu rozvoje města se neobejde bez zajištění dostatku financí.
Město bude v řadě případů usilovat o využití prostředků z EU, ale pokusí se také zajistit
daleko širší, tzv. vícezdrojové financování vytčených cílů. Samozřejmostí je vyčlenění i
financí vlastních, proto k jejich navýšení budeme využívat i změn v legislativě, např.
zvýšením cen vodného a stočného, či zvýšení rekreačního poplatku. K upřesnění představy
financování z vlastních zdrojů může sloužit Střednědobý rozpočtový výhled na období let
2019 – 2023 (celý dokument viz příloha č. 2).
Tabulka č.1 – Tabulka střednědobého rozpočtového výhledu Města Rožmberk nad Vltavou
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V těch projektech a opatřeních, kde to bude možné, se město také pokusí o využití
zdrojů soukromých investorů. Je to vhodné tam, kde se záměr obce shoduje se záměrem
soukromého investora.
Pokud bude město realizovat bytovou výstavbu nebo nákup nemovitosti pro tyto účely,
je možné, že bude uvažovat i o čerpání úvěru. V tom případě bude cílem sjednat úvěr v
takové výši, aby obec byla vždy schopna zajistit pravidelné splácení úvěru bez rizika
předlužení.

3.4 Organizační zajištění
Realizaci Strategického plánu rozvoje zajišťuje zastupitelstvo města. Zastupitelstvo
bude pravidelně informováno o průběhu realizace strategického plánu rozvoje na
zasedáních zastupitelstva.
Zastupitelstvo zejména přijímá opatření v rámci realizace cílů uvedených ve
strategickém plánu rozvoje, rozhoduje o uvolňování prostředků a dohlíží na realizaci a
aktualizaci plánu.
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4 Závěr
Tento dokument představuje komplexní strategický materiál pro rozvoj Města
Rožmberk nad Vltavou, jak ho vidí současné vedení města. Jednotlivé akce budou
konzultovány s občany města a schvalovány zastupitelstvem. Pokud bude potřeba, bude
docházet k průběžné aktualizaci tohoto dokumentu.
Záměry obce, pakliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu nejen v penězích,
ale především ve víře a odhodlání lidí realizovat je a nést za ně společně zodpovědnost.
Jinak zůstane každý plán pouhým přáním.
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5 Přílohy
Příloha č. 1
Obrázková příloha památkových objektů ve městě
Příloha č. 2
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2023
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Příloha č. 1
Obrázková příloha některých objektů ve městě

Hrad Rožmberk

Kostel Sv. Mikuláše
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Rekonstruovaná věž Jakobínka se nachází v areálu bývalého zámku

Historické domy na náměstí

18

Starý židovský hřbitov

Nový židovský hřbitov

19

Kaple Sv. Anny na Studenci

Jedna z mnoha historických kapliček v okolí Rožmberka
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Historická kašna na nově zrekonstruovaném náměstí

Další historická kašna v „parčíku“, která na svou rekonstrukci prozatím čeká

21

Koncert v kostele Sv. Mikuláše

Rožmberský vodácký kemp v roce 2018 prošel též velkou rekonstrukcí
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Příloha č.2
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