
Zápis 

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

2012/2013 konaného dne 11. 9.2012 v zasedací místnosti ZM 

 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 23 
        Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 

                     Bc. Lenka Urbánková - referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 

 

  Program:  

 

1) Představení nových zastupitelů a práce DZ 

2) Seznámení s akcí  EDBA a žádost o pomoc 

3) Ostatní – diskuse  

 

Program schválen 

 
K bodu 1 –  Představení dětského zastupitelstva - Ing. Růžičková  

 

Na dětském zastupitelstvu se řeší, vše co vás trápí a oslovuje vás. Je takovým informačním tokem 

mezi dospělými a dětmi města. Snažíme se najít řešení a vaše podněty zpracováváme a postupujeme 

dále. Účast zde je naprosto dobrovolná, může ji každý uvážit a skončit. DZ založil v roce 1998 pan 

náměstek Mgr. Rudolf Vodička a pan Ing. Mika z odboru ochrany životního prostředí (OOŽP) 

Magistrátu města a pod tímto odborem pracuje DZ dosud. Zabývat by se mělo především otázkami 

zlepšení životního prostředí. 

DZ se skládá z primátora a dvou náměstků. V Českých Budějovicích je 45 zastupitelů v dospělém, 

zastupitelstvu města. V DZ každé dítě zastupuje zhruba 370 svých spolužáků. 

Dění můžete sledovat na stránkách města www.c-budejovice.cz - odbory-OOŽP-Dětské zastupitelstvo. 

Všichni zastupitelé se ostatním představili. 

 

 

 

K bodu 2 -Evropský den bez aut, Ing. Růžičková a Bc. Urbánková 

 

České Budějovice pořádají kampaň letos již pojedenácté ve čtvrtek 20.9. Chtěla bych Vás touto cestou 

požádat o spolupráci na akci Evropský den bez aut.  

Něco k programu: na náměstí bude přistaven vůz Horiba, který přímo na místě měří imise a také 

moderní vůz hromadné dopravy. Dále zde budou stanoviště pro děti ze školek a škol se soutěžemi na 

téma ochrany životního prostředí a dopravy. 

 

Kdo bude chtít a rodiče jej uvolní ze školy, je na akci 20. 9. vítán jako pomocník našeho odboru. 

Sejdeme se v 7,30 hodin před radnicí, ukončení po 14 té hodině, kdy se rozdají omluvenky. 

  

Ing. Růžičková požádala o pomoc při roznosu upozornění majitelům provozoven okolo náměstí 

Přemysla Otakara II. Nutno nikoho neopomenout, jde o důležitou záležitost předzásobení 

provozoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.c-budejovice.cz/


 

11. 9.2012 

 

Přihlásily se tyto skupiny dobrovolníků, které roznesou pozvánky ještě dnes 11.9.: 

 

 

 

 strana s hotelem Zvon + a ulice Karla IV. Levá strana, Dr. Stejskala:   
Jankovská Lucie, Josef Frotér – ZŠ Nerudova 

Kardová Eliška, Gregorová Andrea – ZŠ Máj I. 

 

 strana radnice + Biskupská ulice +Krajinská k Masným Krámům:  

Hovorková Tereza, Starcova Jana, Jakešová Lenka – ZŠ J. Kuby 

Kothánková Kristýna – ZŠ Bezdrevská 

 

 strana Kenvelo + Kanovnická  ulice+ Plachého + Piaristická:  

 

Jarka Lieblová, Karolina Kofroňová, Simona Chlupová, Ondřej Vondrys – ZŠ Kubatova 

 

 strana galerie Dvořák +BANKA ! + Karla IV.pravá strana :  

 

Štěpánka Jakubcová, Jana Dohnalová – Máj II 

Lenka Bílková, Barbora Luňáková – ZŠ Pohůrecká 

 

 ulice Radniční a Česká :  

 

Tesaříková Kateřina, Haiklová Simona – ZŠ Grünwaldova 

 

 

4) Ostatní – diskuse  

 

 

Zapsala Martina Růžičková 

 

 

 

 

 

 

 
 


