
VIII. zasedání dopravní komise rady statutárního města České Budějovice 
8. června 2011 

 

Přítomni:   Peltan, Lataj, Brabec, Türk, Stráský, Leština, Volf 

Omluveni:  Rataj (pracovní cesta), Pech (nemoc), Bouda (nemoc) 

Nepřítomni: Tekel 

 

Hosté: Ing. Jaroslav Mráz, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství (ODaSH) 

 

 

PROGRAM: 

1) Bezpečnost u škol 

2) Jiţní spojka 

3) Různé 

 

 

DISKUSE 

ad 1) Bezpečnost u škol 

Komise projednávala dopravní bezpečnost v blízkosti škol a její případné posílení 

doplněním dopravního značení. Sekretář komise seznámil členy se současným stavem. Ing. 

Mráz (ODaSH) doplnil, ţe ODaSH má předjednáno s PČR doplnění vodorovného značení na 

komunikacích v blízkosti škol. Nově by se k přechodům s vysokým pohybem dětí doplnily 

nápisy ŠKOLA v šířce jízdního pruhu. Nastříkání jednoho nápisu stojí 300 Kč. 

Komise postupně prošla dle seznamu všech základních škol, mateřských škol i školních 

jídelen včetně odloučených pracovišť, a na základě posouzení map i osobní znalosti dopravní 

v situace v jednotlivých lokalitách doporučila doplnit vodorovné značení způsobem 

uvedeným níţe v tabulce. U mateřských škol bylo vzato v potaz, ţe děti dopravují především 

rodiče auty nebo je doprovázejí. Střední školy vzhledem k vyspělosti jejich návštěvníků 

nebyly posuzovány.  

Komise v některých případech doporučila doplnit vodorovné značení ŠKOLA nebo 

POZOR DĚTI buď u frekventovaných přechodů, nebo v blízkosti vchodů do škol.  

 

ŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ DOPORUČENÍ DOPRAVNÍ KOMISE 

Základní škola a základní umělecká škola                 

Bezdrevská 3, České Budějovice 

nápis POZOR DĚTI přechod Strakonická (u 

křiţovatky s F. Ondříčka)  

Základní škola                                                                                    

Dukelská 11, České Budějovice 

pracoviště Novohradská 115 (N. Hodějovice) 

nápis ŠKOLA  na Dukelské (D. Lataj 

navrhoval i zpomalovací práh) 

x 

Základní škola                                                           
Grünwaldova 13, České Budějovice 

Mráz: bude nově řešená celá B. Němcová a 

v rámci toho i přechod 

Základní škola J. Š. Baara                                          
Jírovcova 967/9/a, České Budějovice 

 

pracoviště Nová 

Jírovcova – komise podporuje návrh ODaSH 

(přejezdový práh a doplňující značení)  

Baarova – nápis ŠKOLA u školy 

nápis ŠKOLA v Nové, výhledově Riegrova 

(zadní vchod) 

Základní škola a Mateřská škola                             
Kubatova 1, České Budějovice 

přechod Budivojova – nápis ŠKOLA 

Základní škola                                                            
L. Kuby 48, České Budějovice 

před vchod ŠKOLA 



Základní škola Máj I                                                        
M. Chlajna 21, České Budějovice 

x 

Základní škola Máj II                                                        
M. Chlajna 23, České Budějovice 

x 

Základní škola                                                         
Matice školské 3, České Budějovice 

nápis ŠKOLA poblíţ vchodu do školy 

Základní škola a Mateřská škola                                                                                    

Nerudova 9, České Budějovice 

budova Čéčova 

 

x 

 

přechod v ulici U Trojice s křiţovatkou 

Čéčova – dořeší ODaSH  

Základní škola                                                                                 
O. Nedbala 30, České Budějovice 

přechod ke škole v ul. V. Talicha proti čp. 813 

- ODaSH prověří, co by se dalo udělat 

O. Nedbala – zvýraznit přechody „klikaticí“? 

Základní škola                                                         
Pohůrecká 16, České Budějovice 

nápisy ŠKOLA u přechodů před školou 

Základní škola a Mateřská škola T. G. 

Masaryka, Rudolfovská 143, Č. Budějovice 

nápis ŠKOLA na Rudolfovské 

Základní škola a Mateřská škola                                                                     

Vl. Rady 1, České Budějovice 

nápis ŠKOLA na Novohradské ulici, (Peltan - 

zváţit doplnění přechodu v rámci nezbytné 

budoucí optimalizace přechodů v Mladém) 

církevní ZŠ na Rudolfovské nápis ŠKOLA na Rudolfovské 

Mateřská škola                                                                                 
Čéčova 40/1, České Budějovice 

x 

Mateřská škola                                                                     

Dlouhá 35, České Budějovice 

pracoviště Fr. Ondříčka 26 

x 

 

x 

Mateřská škola                                                                                 
E. Pittera 2, České Budějovice 

nápis ŠKOLA u vchodu 

Mateřská škola                                                                                 
J. Opletala 22, České Budějovice 

x 

Mateřská škola                                                                                 
Jizerská 4, České Budějovice 

x 

Mateřská škola                                                                                 
K. Štěcha 5, České Budějovice 

x 

Mateřská škola                                                                                 
Neplachova 3, České Budějovice 

x 

Mateřská škola                                                                                 
Nerudova 53, České Budějovice 

Mráz: tato část ulice potřebuje rekonstrukci, 

nemá smysl na rozbitý povrch něco kreslit; 

řešeno to bude v rámci rekonstrukce  

Mateřská škola                                                                     

Papírenská 23, České Budějovice 

pracoviště Šafaříkova 14 

x 

 

x 

Mateřská škola                                                                                 
Praţská 17, České Budějovice 

x (Mráz: přechod příliš blízko křiţovatky, 

nápisy by znepřehlednily situaci) 

Mateřská škola Sedmikráska                                                                                    

V. Špály 7, České Budějovice 

 

x 



pracoviště Krokova 9 

 

pracoviště Ţelezničářská 12 

nápis ŠKOLA na Druţstevní i A. Kříţe 

(D. Lataj navrhoval celkovou úpravu k 

zpřehlednění křiţovatky vč. zřízení přechodu) 

x 

Mateřská škola                                                                                 
U Pramene 13, České Budějovice 

x 

Mateřská škola                                                                                 
Větrná 24, České Budějovice 

nápis ŠKOLA ve Větrné ulici 

Mateřská škola                                                                     

Vrchlického nábřeţí 1a, České Budějovice 

pracoviště Otakarova 11 

 

x 

x 

Mateřská škola                                                                                 
Zeyerova 33, České Budějovice 

x 

MŠ Lipenská (církevní) x 

Školní jídelna                                                                                 
Rudolfovská 23, České Budějovice 

řešeno se sousední církevní ZŠ 

Školní jídelna                                                                                 
U Tří lvů 2/2, České Budějovice 

nápis POZOR DĚTI v ulici U Tří lvů 

 

 

ad 2) Jižní spojka 

Ing. Mráz (ODaSH) a Ing. Biedermann (OÚPA) seznámili členy komise s návrhem 

změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na přeloţku silnic III/14322 (3. 

etapa) a III/15529 (4. a 5. etapa), katastrální území České Budějovice 6, 7, který zpřesňuje 

podobu tzv. Jiţní spojky. 

Ing. Stráský se vyjádřil proti záměru vůbec vybudovat část Jiţní spojky kolem Malého 

jezu s odůvodněním, ţe je rozdíl deset vlaků za hodinu a deset tisíc aut za den, podle něj to 

zničí lokalitu u Malého jezu.  

V diskusi zazněla další pro a proti, komise zvaţovala, zda jsou nějaké alternativy, ale 

jednoznačné stanovisko nezaujala. Předseda Jiří Peltan doporučil všem členům komise účast 

na veřejném projednání této změny, které se koná v pondělí 13. června od 15.00 v zasedací 

místnosti zastupitelstva. 

 

 

ad 3) Různé 

 

3.1 Komunikace Pod Skalou v Boršově nad Vltavou 

Lataj seznámil ostatní členy komise se stavem silnice Pod Skálou v Boršově nad Vltavou, 

kde je točna MHD – jako řidič zná na vlastní kůţi otřesný stav této komunikace, který 

dokladoval fotografiemi. Informoval, ţe obec Boršov n. V. poţádala Jihočeský kraj o dotaci 

opravu této komunikace. Na objednávku obce Boršov n. V. po této komunikaci jezdí autobusy 

MHD, patřící Dopravnímu podniku  města České Budějovice, jehoţ vlastníkem je město. 

Navrhuje, aby dopravní komise doporučila radě města, aby na Jihočeském kraji apelovala na 

přidělení dotace Boršovu, neboť na rozbité silnici se ničí majetek de facto patřící městu (vozy 

MHD). 

Brabec, Türk a Leština návrhu oponovali, protoţe podle nich radě města Českých 

Budějovic nepřísluší lobbovat za dotaci cizí obce. Leština doplnil, ţe to nanejvýše lze řešit ve 



vztahu obec Boršov jakoţto objednatel sluţby a dopravní podnik jakoţto poskytoval, např. 

zvýšením platby za sluţbu z důvodů ničení majetku dopravního podniku. 

Ing. Stráský, jehoţ firma rekonstrukci komunikace Pod Skalou projektovala, upozornil 

přítomné, ţe Boršov má poţádáno o dotaci v ROP Jihozápad, ţádost úspěšně prošla prvními 

dvěma koly a definitivní rozhodnutí  padne v červenci. Navrhuje, aby se o tomto problému 

případně diskutovalo aţ po výsledku ţádosti.  

Z diskuse vyplynulo, ţe návrh p. Lataje nezíská v případném hlasování podporu, takţe 

neţádá hlasování, nicméně ţádá výslovně uvést do zápisu, ţe komisi seznámil s havarijním 

stavem komunikace i s vlastním návrhem řešení, aby rada města apelovala na Jihočeský kraj, 

aby podpořil opravu komunikace v Boršově.  

 

3.2 Obnova vodorovného značení a opravy komunikací 

Lataj členům komise ukázal fotografie nástřiku vodorovného značení na silnicích za 

bílého dne přímo ve špičce. Ţádá, aby město neprovádělo nástřiky a opravy silnic v dopravní 

špičce, zbytečně dochází k dopravním komplikacím. 

 

 

 

USNESENÍ 

 

Dopravní komise: 

 

1) doporučuje doplnit vodorovné dopravní značení u školských zařízení dle 

návrhu v tabulce uvedené v tomto zápisu u bodu 1)  

2) se seznámila s návrhem změny územního plánu města České Budějovice ve 

vazbě na přeloţku silnic III/14322 (3. etapa) a III/15529 (4. a 5. etapa), katastrální 

území České Budějovice 6, 7, který zpřesňuje podobu tzv. Jiţní spojky. 

3) upozorňuje odbor správy veřejných statků, aby zadával nástřik vodorovného 

značení a opravy povrchů komunikací mimo dobu dopravních špiček 

4) souhlasí s opravou znění (nesprávné označení problematické křiţovatky) 

zápisu z 6. zasedání dle návrhu D. Lataje a schvaluje takto opravené znění 

5) nesouhlasí s doplněním zápisu z 6. zasedání dle návrhu Peltana a Rataje 

6) schvaluje znění zápisu ze 7. zasedání 

 

Hlasování: 7-7/0/0, usnesení bylo přijato  

(legenda hlasování: přítomno-pro/proti/zdrţeli se) 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 13. července od 17.00 hodin v restauraci U 

Zelené ratolesti, nosné téma: Strategický plán města ČB, stav jeho plnění (část doprava) – 

brožuru „Strategický plán“ s sebou!!! Koncepce a záměry nového městského architekta k 

řešení dopravních problémů ČB. 

Nebude-li do té doby městský architekt jmenován nebo nepřijme-li pozvání, bude tento bod 

nahrazen diskuzí k aktuálním dopravním problémům projednávaných v územním, stavebním 

řízení či změnách územního plánu. 

Tato předběţná pozvánka můţe být ještě upřesněna e-mailem. 

 

 

Zapsal: Milan Brabec 

Ověřili a doplnili: Jiří Peltan a David Lataj 



 


