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

2011/2012 konaného dne 18.6.2012  v zasedací místnosti ZM 
 
Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 30 
                   Ing. Mika – vedoucí OOŽP 
      Ing. Růžičková Martina  
                   
Program:  
1) Kontrola posledního zápisu  
2) Diskuse k aktuálním otázkám; vyplnění dotazníku 
3) Poděkování za celoroční činnost  
 
Program schválen: jednohlasně 

 
K bodu 1 –  Kontrola posledního zápisu   

 cyklistická trasa na Včelnou schází: odpověď z investičního odboru = „investiční odbor 
v současné době zpracovává projektovou dokumentaci na realizaci cyklostezky Č. 
Budějovice – Včelná v úseku ul. Sokolovská po konec katastru Č. B. V letošním roce 
předpokládáme zajištění  stav. povolení, příp. podání žádosti o dotaci, vlastní realizace je 
plánována na rok 2013. S pozdravem Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru“.  
Cyklostezka povede po levé straně komunikace ve směru z města jako samostatná až za 
příkopem a stromořadím, měla by být dlouhá cca 940 m a finanč. odhad se pohybuje 
kolem cca 4 mil. Obec Včelná chce na tuto cyklostezku navázat na svém katastrálním 
území 
město bude pravděpodobně žádat o dotaci z programu ROP (Regionální a operační 
program). 

 reagoval některý zastupitel města na dopis Dětských zastupitelů ve věci náměstí bez aut? 
Odpověď: Ne, žádný ze zastupitelů města nedal odpověď na náš dopis ani 
prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí ani nám osobně. 

 nebezpečný plot u pivovaru Samson: „po upozornění Vašeho kolegy došlo k opravě 
plotu. Bohužel, jak je vidět z fotografií, plot byl opětovně poškozen. Závady budou 
odstraněny. Dana Machová, asistentka Samson“ 

 Josef Dušek se ptal na chodník před bývalou mateřskou školou Bezdrevská - je 
neupravený hrbolatý, těžko schůdný, tam co je archiv magistrátu – předáno: 

Odpověď ze Správy veřejných statků: „Lokalita ulice Bezdrevská je zahrnuta v připravované 
projektové dokumentaci Regenerace sídliště Vltava – SEVER. Více informací a nahlédnutí do 
projekt. dokumentace je určitě možné u p. Šrámka, investiční odbor Mm. S pozdravem Ing. 
Štěpánka Bednářová, odbor správy veřejných statků, oddělení komunikací“. 
 

 sídliště Máj: bývalé dětské hřiště u pošty V. Volfa, tam co je cukrárna U Sluníčka. Mohlo 
by město zbudovat z této lokality opuštěného zanedbaného hřiště setkávací místo pro 
starší děti kolem 16 let? : děti by uvítaly instalaci laviček, pingpongový stůl?  

„V rámci akce Regenerace sídlo. Máj úsek 02 je toto území řešené jako relaxační plocha, která by 
měla zahrnovat univerzální hřiště na míčové hry, lezeckou stěnu, ping-pong a dále herní prvky jako 
např. houpačky, skluzavky apod. Realizace je prozatím plánovaná na rok 2014. Pokud budete mít 
zájem o bližší informace kontaktujte prosím pana Syrovátku z investičního oboru, který bude mít tuto 
akci na starost. S pozdravem Eva Řehoušková“ 
 



K bodu  2 – diskuse 
Dotazy na : 

 uzávěru lávky za Zimním stadionem přes řeku ke sportovní hale 

 k Husově třídě a úpravě dopravy zde – podrobněji na příslušném odboru magistrátu 

 ke stromům na českobudějovickém náměstí – od války nejsou a město s nimi neuvažuje, 
devastace květináčů a okrasných košů v centru vandaly je nesmírného rozsahu 

zodpověděl Ing. Mika Svatopluk 
 
Dále Klára Dobnerová zaslala dotazník pro žáky, kteří se účastnili projektu Klíče pro život, 
besedy s politiky města. Tento jsme vyplnili a Ing. Růžičková odešle dotazníky s poznatky 
k ukončení projektu do DDM. 
K bodu 3 – poděkování za dosavadní činnost 
Pan Ing. Mika a Ing. Růžičková poděkovali všem dětským zastupitelům za celoroční 
spolupráci a se všemi zastupiteli se rozloučili před prázdninami.  
Každý si odnesl odměnu v podobě tašky s logem města s dárkovými předměty 
 a každý, aktivně pracující zastupitel, obdržel knižní poukázku na knihu dle vlastního výběru 
v prodejně Kanzelsberger, a. s., Kanovnická 3, České Budějovice. 
Poukázka na knihu bude zaslána poštou Lence Husové, Natalii Ledajaksové, Pavlu Plemátlovi, 
Pavlu Lískovcovi. 
 

 
 
zapsala Martina Růžičková 


