
Zápis 
z II. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2011/2012 konaného dne 5.10. 2011  v zasedací místnosti ZM 
 

Přítomni : dle prezenční listiny   dětských zastupitelů  přítomno : 24 
                   Ing. Mika – vedoucí OOŽP 
        Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 
                    Host – Růženka Petřeková – Centrální evidence stížností 
  Program :  
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání     
2) Volba dětského primátora a dvou náměstků 
3) Ostatní – diskuse  
4)  
Program schválen, 1 hlas se zdržel. 
 
K bodu 1 –  Ing. Růžičková  
Evropský den bez aut  
České Budějovice pořádaly kampaň letos již podesáté  22.9.Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat 
za spolupráci na akci Evropský den bez aut. V letošním roce se nám podařilo na náměstí přilákat více 
než 850 dětí z mateřských a základních škol, které prošly vzdělávacím soutěžním programem na 
náměstí. Díky zajímavé nabídce Ekotrhu se letos zvýšila i návštěvnost veřejnosti. Pro nejmenší 
návštěvníky byl připraven dětský koutek s hrami a prolézačkami. Největší atrakcí byl Bike Trialový 
mág Pepa Bigas, který na náměstí předváděl své umění s kolem. Na náměstí byl přistaven vůz Horiba, 
který přímo na místě měřil imise a také moderní vůz hromadné dopravy, ve kterém probíhala 
vzdělávací hra pro děti.  
 Připojuji také odkaz na fotogalerii: 
http://ceske-budejovice.nejlepsi-adresa.cz/fotogalerie/index.php?uname=Evropsky-den-bez-aut-28 

K bodu 2 – Ing.Mika 
Ještě před volbou se představili všichni DZ,  
spolužáci představili i návrh kandidující nepřítomné  kolegyně a to :Marhounovou Nikolu 
 
Na lístek každý DZ napsal jednoho kandidáta z předem veřejně navržených, všechna  jména pak byla 
napsána Ing. Mikou na tabuli a k nim přiřazen počet hlasů. 
Výsledek : dětským primátorem pro školní rok 2011 – 2012 se stal Josef Dušek ze základní školy  
Bezdrevská, sídliště Vltava, prvním náměstkem se stává Lucie Anderlová ze ZŠ Bezdrevská a 
druhým náměstkem se stává Jan Vlk ze ZŠ L.Kuby, Rožnov.  
 
K bodu 3- diskuse – Josef Dušek, dětský primátor 
 
Otázky pro Správu veřejných statků 
 

•  Ivan Matejic- jak je možné, že když město přislíbilo  DZ instalovat lavičky před ZŠ Nerudova, 
že ještě v říjnu 2011 zde lavička není? Proč slibovali že ano? Žádal jsem za ZŠ Nerudova 
8.2.2011-Odpověď: Správa veřejných statků nám již v dubnu sdělila, že se bude snažit lavičky 
ke škole instalovat, ne však požadované čtyři, ale dvě a s tím, že lhůta  může trvat až do koce 
letošního roku = Růžičková Martina 

 
•  Jan Bíca: nemáme kde jezdit, nemáme skate park? Je ve městě něco takového pro tento sport? 
 
•  Andrea Wildová- Oznamuji zvýšený spad suchých větví, které nás ohrožují na Vrchlického 

nábřeží (u Mlýnské stoky zezadu škol) 
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•  Ivan Holečka – na sídlišti Máj v ulici V.Volfa (u Správy sociálního zabezpečení byl dvůr kde 

byly instalovány dřevěné prolézačky a pískoviště. Nyní je vše demontováno a dvůr zůstal 
prázdný. Maminky nemají kam chodit s dětmi.Jaké jsou plány s tímto místem? 

Odpovědi zajistí Ing.Mika. 
 
 

Otázky pro Odbor dopravy a městkou policii: 
 

•  Tesaříková Kateřina- upozorňuji, že situace na světelném přechodu v ulici Grünwaldova je 
stále špatná, řidiči nerespektují světla a jezdí na červenou. Žáci se bojí přecházet při cestě do 
školy a zpět. Jedna dívka byla sražena autem o čemž jsme informovali na minulých 
zasedáních. 

 
•  Simona Chlupová – město je celkově přetíženo a autobusy mají stále větší zpoždění.Při cestě 

z Haklových Dvorů je na trase do města rozkopaná silnice a autobusy MHD mají velké 
zpoždění. Stává se odpoledne, že půlhodina i více je běžná praxe. Přispívá k tomu i velmi 
dlouhá prodleva semaforu na Zavadilce. Dětské zastupitelstvo se ptá proč je na semaforu na 
Zavadilce tak dlouhý cyklus červené a zelené kdy autobus musí dlouho čekat přestože nejezdí 
v protisměru žádná auta. Žádají o kontrolu a nápravu aby se tak alespoň zmenšilo zpoždění 
MHD! 

Odpovědi zajistí Ing.Mika 
 

 
Diskuse 
•  Ivan Matejic – navrhl DZ aby společně zaslali dotaz představitelům města na možnost uzavřít 

náměstí Přemysla Otakara II. autům jako běžný každodenní stav. Do příště připraví kostru 
dopisu a po odsouhlasení DZ se předloží vedení města. 

•  Host Růženka Petřeková z Centrální evidence stížností : vysvětlila kdo je na radnici 
výkonným orgánem ( Rada města) a kdo nejvyšším orgánem ( Zastupitelstvo města -45 lidí). 
Spolu s Ing.Mikou vysvětlili jak probíhá zasedání ZM a kdy a jak může občan vznést své 
připomínky. 

•  Mohu do MHD s jízdním kolem , : Ing.Mika : domníváme se, že ne. 
•  Má na náměstí přednost chodec nebo auto? – vznikla diskuse a návrh p.Petřekové aby se žáci 

prostřednictvím školy zapojili do výuky Dopravního hřiště na Automotoklubu ČB  
•  Když jedu např. z nádraží až na Máj a v dopravě je zácpa a místo 19 minut jedu trasu třeba 45 

minut, mohu dostat pokutu zato, že si neštípnu další lístek? 
      Odpověď p. Petřeková a Ing.Mika : ne, za zpoždění nemůže  cestující, platí délky trasy  
      uvedené v jízdním řádu a neměl by revizor požadovat další jízdenku v tomto případě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Martina Růžičková 


