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

2011/2012 konaného dne 24.11. 2011  v zasedací místnosti ZM 
 
Přítomni : dle prezenční listiny   dětských zastupitelů  přítomno : 27 
                   Ing. Mika – vedoucí OOŽP 
        Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 
                    Host : Mgr.Michna Aleš , Ondřej trojek-  projekt Klíče pro život                     
Program :  
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání     
2) Projekt Klíče pro život 
3) Ostatní – diskuse  
 
Program schválen : jednohlasně 
 
K bodu 1 –  Kontrola zápisu z minulého zasedání , Ing. Růžičková :  
 
Dětské Zastupitelstvo mělo dvě otázky k dopravě, citujeme za odbor dopravy Ing.Mráz.. : 
„ 

•  Bezpečné přecházení ulice B.Němcové ke škole Grúnwaldova. 
Jedná se o problém, který se řeší dlouhodobě. MM nechal od odborné firmy zpracovat 
projektovou dokumentaci na celou ulici B.Němcové v úseku od M.Školské po vjezd do 
nemocnice. Účelem je postupná příprava drobných opatření podle finančních možností města 
a jejich jednotnost.  V tomto řešení je největší problém řešení světelné křižovatky s ulicí 
Schneidera.  Projekt obsahuje i návrh na úpravu křižovatky B.Němcové s ul. Grúnwaldova, 
kde se počítá světelně řízená křižovatka. Zřízením této křižovatky by se zvýšila 
respektovanost SSZ řidiči oproti samostatnému semaforu jen pro přechod.  Problém 
s realizací je v rovině finančních možností Statutárního města.  
Zatím to v žádném plánu ( Investiční odbor nebo Správa veřejných statků) zařazeno není. 
•  Nastavení prodlevy semaforů na stavbě Na Zavadilce jsme projednávali se 
stavbyvedoucím od firmy Swietelský, která to tam provádí a bylo nám vysvětleno, že 
nastavení odpovídá výpočtům odborného projektanta, které vycházejí z platné normy a 
z délky uzavřeného úseku. Počítá se tam doba na vyklizení s určitou časovou rezervou. Kdyby 
se to nastavilo jinak než podle normy a došlo tam k nehodě, pak by se poškozený mohl 
domáhat náhrady škody i proti provádějící firmě, že porušila nějaký předpis či normu. To 
nemají v úmyslu riskovat,  bezpečnost má přednost před delším čekáním. Je fakt, že to čekání 
se zdá až nepřiměřeně dlouhé a investora požádáme o prověření, jestli je to opravdu nastaveno 
tak, jak stavbyvedoucí říkal a zda by nešly časy zkrátit.  Postižení občané s touto situací ale 
musí počítat a jet o autobus dříve. 
 
•  UPOZORŇENÍ : Odbor dopravy MM platí školám z Českých Budějovic výcvik na 
dětském dopravním hřišti v prostorách ÚAMK v ulici Karolíny Světlé. Tuto možnost využívá 
stále méně škol a je to škoda. Dopravní výchova na školách je velmi slušně řečeno 
zanedbávána a pak se není možné divit tomu, že děti nemají dostatečné vědomosti o tom, jak 
se mají na ulici chovat a na co si dát ve svém vlastním zájmu pozor. Na dětském 
zastupitelstvu by měla padnout i otázka na toto téma – je dopravní výchova na školách 
dostatečná? Jsou děti dost vyškoleny se denně setkávat s dopravními problémy?  Jejich 
ochrana není jen věcí nějakého úředníka, ale hlavně věcí výchovy v rodině a také ve škole. “ 
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Citujeme za Městskou policii – Mgr. Václav Sup, mluvčí Městské policie České Budějovice 
„ 

•  
pěší hlídky strážníků na vytipovaných místech poblíž škol dohlíží na správné a bezpečné 
přecházení žáků v průběhu celého roku a to pravidelně po dobu již několika let. Jedná se však 
o přechody bez světelné signalizace, kde jsou strážníci platní a mohou dětem s přecházením 
pomoci. To však není tento případ. 
Pokud je křižovatka (přechod) vybavena světelným semaforem, strážníci zde dopravu 
zákonitě neřídí, protože od toho je zde právě toto zařízení. To jen na vysvětlenou proč naše 
hlídky na přechodu pro chodce před zahájením či po skončení školy nejsou a ani být nemohou 
(to by zde daný přechod musel být např. nefunkční, aby místo něj pomáhali s přecházením 
dočasně i naši strážníci). 
Pokud jde o kontrolu dodržování světelných signálů na semaforu, zdali řidiči jednotlivé 
„barvy“ dodržují a nejezdí zde na červenou, je to primárně v kompetenci dopravní policie, 
která se na dodržování takovýchto dopravních prohřešků zaměřuje. Musíte si však uvědomit, 
že takovéto porušování předpisů jsou k vidění de facto na každé světelné křižovatce. Bohužel. 
A policisté ani strážníci nemohou být všude. Zvláště když musejí obsáhnout i jinou práci. 
To platí zejména u městské policie, u které je doprava navíc pouze jednou z mnoha činností, 
na které dohlížíme. Samozřejmě Vám mohou slíbit, že toto oznámení předám veliteli hlídkové 
služby MP ČB, zdali by v celé věci nešlo něco podniknout. Předem Vás však musím 
upozornit na to, že počet vozidel máme omezený a všechny mobilní hlídky jsou i maximálně 
vytíženy případy a žádostmi na tísňové lince 156, kde pomáháme občanům, a proto si 
nemůžeme dovolit, nechat stát jedno vozidlo, byť i hodinu na jednom místě a čekat jestli 
náhodou na daném místě nepojede řidič na červenou. 
Navíc pro zdokumentování takovýchto přestupků, tedy jízda na červenou, nejsme ani patřičně 
vybaveni – naše vozy nemají integrovanou kameru, která by takovéto prohřešky mohla 
zaznamenávat (na rozdíl právě od dopravní policie).  A to představuje v dnešní době a při 
složitosti celého procesu dokazování velký problém. Pokud bychom takového řidiče zastavili 
a on s přestupkem nesouhlasil, nemáme mu jak dokázat, že na tu „červenou“ skutečně jel.  
Proto zkuste třeba i Vy nám v dané problematice pomoci a zkuste toto téma z Vaší pozice 
navrhnout např. panu primátorovi, zdali by nebylo možné dovybavit alespoň jedno vozidlo 
(nabízela by se autohlídka, která měří rychlost radarem) odpovídající technikou (rozuměno 
integrovaná kamera či normální kamera). Já Vám zase mohu slíbit, že zkusíme projednat 
alespoň to, zdali by naši „RADARISTI“ nemohli na dané ulici poblíž problematického 
přechodu měřit rychlost, což by mohlo mít ten správný „odstrašující“ efekt pro řidiče, aby 
danou ulicí projížděli pomaleji a respektovali i znamení na semaforu. Celou věc je však nutné 
nejdříve projednat z Policií ČR, která nám úseky, ve kterých měříme, schvaluje (sami 
nemůžeme měřit rychlost jen tak, kde nás napadne, i když už nemusíme používat cedule, které 
na měření rychlosti dříve upozorňovaly. Navíc je třeba dodržet i další náležitosti tak, aby 
nebyla ohrožena plynulost a bezpečnost dopravy při samotném zastavování vozidel – v dané 
ulici musí být např. dostatečně široké místo, kam můžeme vozidla odstavit, atd. To už ale 
projednáme s Policií ČR my a dáme vám vědět, jak jsme dopadli…) 

•  Dotaz Chlupová Simona: 
Prodleva semaforů na Zavadilce – tento dotaz není v kompetenci Městské police ČB, my 
nemáme na naprogramování semaforů a jejich jednotlivé cykly žádný vliv. Myslím si, že 
k tomuto dotazu by Vám více řekl někdo kompetentní z odboru dopravy.“ 
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„ 
Citujeme za Správu veřejných statků- paní Irena Čížková : 

•  instalace laviček je zadána firmě Mařík, budou zabudovány 3 kovové lavičky, dle 
jejich vyjádření během příštího týdne. Peníze na nové lavičky nemáme, takže pokud 
 je někde občané požadují odstranit, po opravě je přesouváme na jiné místo.  

•  Skate park je ve Stromovce za Autocampem  
•  suché větve ze stromů kolem stoky byly odstraněny. „ 

 
Dětský zastupitel Ivan Matenic – přečetl návrh dopisu výzvy politikům k návrhu uzavření 
náměstí autům. Dětské zastupitelstvo souhlasí s jeho odesláním zastupitelům města; nejdříve 
doplní Ing. Mika do dopisu výsledky měření ovzduší  vozem KHS Horiba. 
 
K bodu  2 –– Mgr. Michna a projekt Klíče pro život 
 
Vysvětli cíle projektu : zlepšení komunikace mezi dětmi a dospělými na radnici, zlepšit 
spolupráci dětí a mládeže na procesech, které je potkávají v životě a které se jich týkají. 
Přednesl harmonogram programu nad kterým získali záštitu pana primátora a náměstka 
školství. Děti se v průběhu projektu naučí besedovat a otevřeně komunikovat s politiky, 
budou se setkávat a současně budou probíhat výtvarné soutěže a fotosoutěže, setkání 
s profesorem z katedry společenských věd Salimem Muradem…. 
Přítomní obdrželi harmonogram projektu a dva dotazníky k projektu, které vyplnili a hned 
odevzdali. 
Mgr.Michna se dělá nábor z řad dětských zastupitelů, tedy kdo by chtěl v akční skupině 
pracovat, může se přihlásit. Mgr. Aleš Michna, DDM Č.B., U Zimního stadionu 1, 
České Budějovice 370 01; tel.:     + 420 386 447 311, mobil:  608 150 605, e-mail: michna@ddmcb.cz 
 
K bodu 3) Ostatní – diskuse  
 
Dětská zastupitelka : na konečné sídliště Vltava , na autobusové zastávce postrádá přechod 
směrem od zastávky do sídliště, tedy směr ke Cassiopeie např. 
 
Ing. Růžičková rozdala pozvánky na příští zasedání, které bude vánoční a proběhne na centru 
ekologické výchovy Cassiopeia 
 
Příští zasedání DZ plánujeme na 19. prosince 2011 na 
centru Cassiopeia  
 
Zapsala : Martina Růžičková 
 
 
 
 
 
 
 



Magistrát  města České Budějovice 
odbor ochrany životního prostředí 
Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, PSČ 370 92  České Budějovice  
telefon:386801114 Ing.Růžičková Martina 
                                                                                                České Budějovice dne 30.11.2011                        
                                            

Dětským zastupitelům                                                            
 
Vážená dětská  zastupitelko, vážený dětský zastupiteli, 
 zvu Vás tímto na  Vánoční zasedání Dětského zastupitelstva , které se bude konat               

                 v pondělí 19. prosince 2011 od 12,30 hodin 
v Centru  ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Jizerská 4, sídliště Vltava. 

 
 
 

  Ing. M i k a  Svatopluk  
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
Cassiopeiu najdete na sídlišti Vltava v areálu MŠ Jizerská naproti konečné MHD. Můžete 
jet městskou hromadnou dopravou č. 19,14 (Vltava - točna), č. 9 (Vltava), č. 5, 8, 17 (Vltava 
střed). Od nádraží jedou č. 8, 9, 17, 19.                                                            tel: 385 520 951. 

 

  


