Podnět číslo 20180327134407
1) Podnět č.j.

20180327134407

2) Úroveň realizace

vyřešeno

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět OBČANÉ
6) Co je třeba udělat

Spolupracovat při hledání postupů, které zastaví proces "disneylandizace" Českého Krumlova.
Jedna z metod je naznačena ZDE.
Klíčová slova: Kateřina Šedá, Hana Jirmusová, turista, Benátky, bienále sociální architektury,
Gajdošová, Čarková, turista

7) Autor podnětu

NULL

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20180327134407

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 03. 2019
Problematiku cestovního ruchu v Č. Krumlově zkoumá i studentka VŠ ekonomické v Praze bara06 /n/ vse.
cz
Ohlásil:
21. 03. 2019
Problematiku cestovního ruchu v Č. Krumlově zkoumá i studentka VŠ ekonomické v Praze bara06 /n/ vse.
cz
Ohlásil:
27. 09. 2018
Sedmihodinový (!) videozáznam „konference“ aktérů projektu www.UNES-co.cz (ze dne 22.10.2018) je
ZDE
Doporučuji části se startem ZDE (Hana Jirmusová, Kateřina Šedá, Milan Marko) a ZDE (Eva Tichomilová
z Brna).
Kompletní rozbor projektu UNES-CO (kniha?) bude k dispozici na jaře r. 2019.
Ohlásil:
22. 09. 2018
Náklady na realizaci projektu Kateřiny Šedé dosáhly částky 4 mil. Kč. Od státu dostala 2 mil., od města Č.
Krumlov 100 tis.Kč. Autorka chtěla chránit projektem ty, kteří žijí v centrech měst zapsaných na seznamu
UNESCO. Se zadlužila a sklidila (prozatím) převážně nevděk.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 09. 2018
Problémy spojené s množstvím turistů řeší i představitelé samosprávy na řeckém ostrově Santorini.
Zvažují např. omezení jejich počtů na 8 tis. na den.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 09. 2018
O tom jak se v Č. Krumlově žilo a jak asi bude žít píše Ing. Čtvrtník v TOMTO článku.
Ohlásil:
27. 08. 2018
Dvě „brigádnice“ projektu UNES-CO doporučily městu Č-Krumlov řadu opatření, která by mohla do
historického jádra (alespoň) částečně vrátit normální život. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
Ohlásil:
12. 08. 2018
V Českém Krumlově se žít nedá? Zajímavé důkazy jsou ZDE.
Ohlásil:
05. 07. 2018
O vlivu turismu na město hovořil jeho současný starosta Dalibor Carda zhruba od cca páté minuty tohoto
pořadu.
Ohlásil:

15. 06. 2018
Nový Zéland omezí turistiku zpoplatněnými vstupu i pobytu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
02. 06. 2018
Autorkám projektu jsem jsem doporučil, aby zřídily funkci obecního bubeníka, doprovázeného
komentátorem, který hovoří anglicky.
Ohlásil: Arbed
01. 06. 2018
Projekt UNES-CO odstartoval. Záběry z ulic Českého Krumlova jsou přenášeny do italských Benátek.
Podrobnosti jsou např. ZDE a ZDE
Ohlásil:
27. 04. 2018
Na projekt Kateřiny Šedé přidá město Č.Krumlov 100 tis. Kč. Celkem bude stát 2,5 mil Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 04. 2018
Občan Podhorecký doporučuje posílit v historickém jádru Č.Krumlova prodej potravin z regionálních
zdrojů a snížit drobným prodejcům nájemné za využívání veřejného prostranství.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 04. 2018
Město Č. Krumlov podpoří projekt Kateřiny Šedé zapůjčením šesti bytů (na 3 měsíce) a částkou 100 tis Kč.
Z ministerstva kultury získala 1,95 mil. Kč. Zájemci o "bydlení" se mohou hlásit do 20.4.2018.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 04. 2018
Záměr "oživit" na 3 měsíce Č.Krumlov (jako reklamu Kateřiny Šedé) odvysílala ( 12.4.2018 v cca 23 hod.)
ČT24.
Ohlásil:
01. 04. 2018
Už dlouho jsem se s takovou pitomostí nesetkal. Placené předstírání normálního života ? To má Krumlovu
pomoci z jeho bezživotí ? Ani náhodou. To je tragikomedie.
Pokud chce vedení města centrum oživit, muselo by učinit následující kroky : 1) Resuscitovat nefunkční
památkovou péči. Stačilo by dodržovat památkový zákon a související platné předpisy. Tím by poklesla
atraktivita města pro bezohledné zbohatlíky, kteří ho ničí a umrtvují.
2) Umožnit dostupnost nemovitostí normálním, byť chudším zájemcům, kteří jsou mnohem citlivější než
developeři.
3) Obnovit normální obchodní síť s běžně potřebným zbožím.
4) V žádném případě nezvyšovat, naopak snažit se omezovat počet turistů. Kdyby jich přijížděla třetina,
už to by bylo příliš.
Protože toto město udělat nechce, zbývá poslední možnost.
5) Zasadit se o vymazání ze seznamu UNESCO. To by rovněž snížilo počet turistů a přitažlivost města pro
jeho devastátory. Obé by městu fakticky prospělo. Ale opakuji, nebylo by toho třeba, kdyby dobře
fungovala státní památková péče. Už jen to by ve svém důsledku přineslo do Krumlova onen kýžený život.
S dalšími podmínkami však mnohem rychleji.
Ohlásil: pam.obec.ck@seznam.cz
31. 03. 2018
Několik „krojovaných „rodin se v záplavě návštěvníků Č. Krumlova beznadějně ztratí. Co třeba určit
sektor, do kterého by turisté mohli (zdarma?) vstoupit pouze v zapůjčeném či zakoupeném dobovém
oblečení a rekvizitami?
Ohlásil:
30. 03. 2018
Na tento podnět jsem upozornil osmdesát CK patriotů.
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

