
I. zasedání dopravní komise rady města 
24. ledna 2011 

 

Přítomni:  Jiří Peltan (předseda), David Lataj, Stanislav Rataj, Karel Bouda, Michal Türk, 

Milan Brabec, Jan Leština, Bedřich Volf, Ivan Tekel, Pavel Pech; 

sekretář komise Michal Šram 

Omluven:  František Stráský 

Hosté:  primátor Juraj Thoma, náměstkyně primátora Ivana Popelová 

 

 

Program: 

 

1) Přivítání a představení jednotlivých členů komise 

2) Seznámení s jednacím řádem 

3) Úvodní slovo nám. primátora 

4) Slovo předsedy dopravní komise 

5) Pozvánka na prezentaci "Generelu MHD" 

6) Určení termínů Dopravních komisí 

7) Návrh "Plánu činnosti“ 

8) Různé 

 

Ad 3) a 4) Úvodní slovo náměstkyně primátora a předsedy komise 

Předseda komise Jiří Peltan a náměstkyně primátora Ivana Popelová seznámili ostatní se 

základní náplní činnosti komise - viz níže, ad 7) Plán činnosti.  

 

Ad 6) Určení termínů zasedání 

Termíny zasedání byly stanoveny vždy na 2. středu v měsíci od 17.00 hodin, v případě 

potřeby častěji. S ohledem na nutnost projednat Dopravní superstrategii Ministerstva 

dopravy ČR a nový Generel MHD v Českých Budějovicích byly příští termíny zasedání 

komise stanoveny na 2. a 9. února. 

 

Ad 7) Plán činnosti 

Na zasedání 2. února se bude dopravní komise zabývat novou Dopravní superstrategií MD 

ČR s ohledem na dálnici D3, jež má tvořit obchvat Českých Budějovic. Ing. Rataj na tomto 

zasedání představí svůj alternativní návrh vedení dálnice a podoby obchvatu města, 

k diskusi o něm budou přizváni odborníci.  

 

Na zasedání 9. února se bude komise zabývat Generelem MHD, který bude radním města 

členům komise představen 1. února. 

 

Na dalších zasedáních komise projedná a zhodnotí strategické dokumenty, např: 

- Strategický plán 2007-2013 (dopravní část) 

- Integrovaný plán organizace dopravy (IPOD)  

- územní plán, který se v tomto volebním období musí upravit do souladu s novým 

stavebním zákonem 

 

 

 

 

 



Ad 8) Různé 

 

Vystoupení primátora Juraje Thomy 

Primátor informoval členy komise o jednání, které se konalo týž den, s poslancem Věcí 

veřejných a poradcem ministra dopravy Viktorem Paggiem. Týkalo se nové Dopravní 

superstrategie Ministerstva dopravy ČR, která stanovuje plán výstavby důležitých 

komunikací do roku 2025. Stručně z vystoupení primátora: 

- superstrategii lze připomínkovat pouze prostřednictvím Jihočeského kraje nebo Svazu 

měst a obcí do konce února (komise se v návaznosti na tyto termíny rozhodla 

projednat superstrategii již 2. února, aby její podněty stihla rada města projednat na 

svém zasedání 16. února) 

- Českých Budějovic se dopravní superstrategie týká jen z hlediska dálnice D3 a tzv. 

Severní spojky; dálnice by se měla stavět pomocí partnerství veřejného a 

soukromého sektoru (PPP), smlouva s koncesionářem by měla být do roku 2012 

- D3 je pro ministra Bártu mezi prioritami, pouze však v levnější variantě – podoba 

dálnice kolem ČB, prosazená v minulém volebním období městem a okolními 

obcemi, je prý příliš finančně náročná; podle primátora však ministr operuje s 

nepřesnými čísly, kdy cenu celého úseku Borek-Krasejovka ve výši 12 mld. vztahuje 

pouze k obchvatu Českých Budějovic (úsek Úsilné-Hodějovice), který bude ve 

skutečnosti stát cca 1/3 těchto nákladů, z čehož náklady na přesypaný zářez u Dobré 

Vody budou cca 1,25 mld. 

- primátor poslance Paggia též upozornil, že variantu dálnice vedené až za Rudolfovem 

po Lišovském prahu, již poslanec zmínil, nelze považovat za oficiální návrh města 

(tím je v současnosti projekt aktuálně zpracovávaný pro územní rozhodnutí) – jedná 

se o individuální návrh zastupitele Ing. Rataje, který dosud neprošel řádnou diskusí 

- připravenost úseku Borek-Úsilné – je pravomocné územní rozhodnutí, projekt pro 

stavební povolení, výkupy pozemků 75%, pokud se nebudou krátit peníze, lze 

výkupy uzavřít v roce 2011  

- připravenost úseku Úsilné-Hodějovice (obchvat Českých Budějovic) – v polovině 

roku bude územní rozhodnutí podle aktuálně platného návrhu (dálnice v koridoru 

vytyčeném územním plánem kolem města, povětšinou v zářezu, kolem Dobré Vody 

v přesypaném zářezu o délce cca 1 km); až bude hotové územní rozhodnutí, bude se 

řešit, zda projekt nezlevnit například vynecháním některé z mimoúrovňových 

křižovatek apod. 

 

Ing. Rataj – návrh městského okruhu a alternativní vedení dálnice 

V návaznosti na vystoupení primátora Ing. Rataj stručně seznámil členy komise se svou 

vizí dálnice vedené za Rudolfovem a s využitím současného dálničního koridoru pro 

výstavbu městského okruhu v podobě silnice I. třídy, financované z rozpočtu města. 

V následné diskusi komise rozhodla, že se s tímto návrhem podrobněji seznámí na 

zasedání 2. února v rámci projednávání superstrategie MD ČR, a to za účasti odborníků 

z firem Pragoprojekt (zpracovatel současného projektu dálnice) a IKP CE (zpracovatel 

posudku, podle něhož se nyní projekt dálnice zpracovává). 

 

Ing. Peltan, předseda komise – pozvánky na důležitá jednání 

Na závěr zasedání informoval Ing. Peltan členy komise o pozvánkách, jež obdržel: na 12. 

výrobní výbor 3. etapy Přeložky silnic II/156 a II/157 (zanádražní komunikace) a na 

jednání o výstavbě IV. železničního koridoru v úseku České Budějovice-Nemanice, které 

se konají následující den, tj. 25.1. Komise na jednání delegovala své zástupce – Ing. Rataje 

a Ing. Tekela. 

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Dopravní+superstrategie.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Dopravní+superstrategie.htm


 

USNESENÍ 

 

Komise:  

I) stanovila další termíny svého jednání na 2. 2., kdy se bude zabývat dopravní 

superstrategií MD ČR a dálnicí D3, a 9. 2., kdy se bude zabývat generelem MH 

II) ukládá sekretáři komise Ing. Šramovi, aby na zasedání komise 2. 2. pozval projektanty 

Ing. Mašína (IKP CE) a zástupce Pragoprojektu  

III) pověřila Ing. Rataje účastí na 12. výrobním výboru 3. etapy přeložky silnic II/156 a 

II/157, konaného 25. 1. 2011 od 13.00 h 

IV) pověřila Ing. Tekela účastí na jednání k modernizaci trati ČB – Nemanice I, konaného 

25. 1. 2011 od 15.00 h  

V)  doporučuje svým členům účast na prezentaci generelu MHD, konané 1. 2. 2011 od 

16.00 h 

VI) pověřuje Milana Brabce zpracováním zápisu z jednání 

 

Usnesení přijato (10-10/0/0)   

 

Legenda :  (přítomno-pro/proti/zdržel) 

 

 

V Českých Budějovicích 24. ledna 2011 

 

 

 

Zapsal: Milan Brabec 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Peltan, předseda 

 

 

 


