
II. zasedání dopravní komise rady města 
2. února 2011 

 

 

Přítomni: Jiří Peltan (předseda), Stanislav Rataj, Karel Bouda, Milan Brabec, Jan Leština, 

Bedřich Volf, Ivan Tekel, Michal Türk, Pavel Pech;  

sekretář komise Michal Šram 

 

Omluveni: František Stráský - nemoc, David Lataj – náhlá nevolnost,  

 

Hosté: Ing. Lukáš Mašín (IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha )  

Ing. Karel Bartyzal a Ing. Zdeněk Trávníček (PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér 

Č. Budějovice) 

 

 

Program:  

 

1) Představení materiálu „Superstrategie dopravy.....“ se zaměřením na Jihočeský kraj, 

statutární město České budějovice i jeho nejbližší okolí, včetně tzv. severní spojky a  

IV. železničního koridoru v úseku Č.Budějovice - Nemanice – Ševětín (IKP CE) 

 

2) Představení stávajícího návrhu trasy i provedení dálnice D3 kolem města bez 

úsporných opatření  

3) Představení návrhu dálnice D3 včetně úsporných opatření požadovaných MDČR 

(PRAGOPROJEKT, a.s.) 

 

4) Představení alternativního řešení městského okruhu a posunutí trasy dálnice D3 na tzv. 

Lišovský práh(p. Rataj) 

 

5) Různé 

 

 

Ad 1) až 3) 

Komise vzala na vědomí prezentace „superstrategie“ dopravy v ČR i návrhů dálnice D3, a 

to jak návrhu původního, tak i návrhů s úspornými opatřeními a se všemi připomínkami 

IKP CE a Pragoprojektu a vyvodila z nich závěry, které se promítly do usnesení. 

 

Ad 4) alternativní řešení městského okruhu a posunutí dálnice D3 

Ing. Rataj seznámil podrobně členy komise a hosty s návrhem městského okruhu  

vedeném v současném koridoru dálnice D3 a posunutí dálnice D3  vedené na Lišovském 

prahu.,  Komunikace městského okruhu by byla financována z rozpočtu města. 

 

Ad 5) 

Komise upřesnila program příštího jednání ve středu 9. února od 17.00 hod., a to  na bod 

různé a přednostně krátkodobá opatření Generelu MHD ČB. Střednědobé a dlouhodobé 

části tohoto materiálu by v případě nedostatku času odsunula na některá z dalších jednání. 

Samostatné pozvánky nebudou členům dopravní komise rozesílány!  

Vyslechla informace od p. Rataje z jednání 12. výrobního výboru 3. etapy přeložky silnic 

II/156 a II/157, který se konal 25. 1. 2011 a taktéž vyslechla informace od p. Tekela, jež 



byl pověřen účastí na jednání k modernizaci trati ČB – Nemanice I, které se konalo 1. 2. 

2011. 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ  

 

Komise: 

 

I) žádá RM, aby vůči Ministerstvu dopravy uplatnila následující připomínky 

k dokumentu „Superstrategie dopravy“: 

a. přiřazení severní spojky k projektu dálnice D3 nebo mezi prioritní stavby 

silnic I. třídy 

b. přezkoumání a zpřesnění ceny železničního úseku Nemanice – Ševětín 

(komise považuje cenu úseku 3,5 mld v příloze č. 5d za podhodnocenou) 

c. zpřesnění označení úseku dálnice D3 1. fáze České Budějovice obchvat 

(druhá položka v příloze č. 7) – celý úsek mezi Úsilným a Krasejovkou 

nelze považovat za obchvat města České Budějovice. Za obchvat by měla 

být považována jen stavba č. 0310/I MUK Úsilné – MUK Hodějovice. 

 

II) doporučuje, aby RM prosazovala u Hlinského přivaděče přeřazení do kategorie silnic 

I. třídy 

 

III) bere na vědomí připomínky p. Rataje k minulému zápisu, zveřejněn bude opravený 

zápis a touto výjimkou opravený zápis z minulého jednání schvaluje 

 

IV) schvaluje pořizování zvukového záznamu z dalších jednání 

 

V) pověřila Karla Boudu zpracováním zápisu z jednání 

 

 

Usnesení přijato (9-9/0/0) 

 

Legenda: (přítomno-pro/proti/zdržel se) 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 2. února 2011 

 

 

 

Zapsal: Karel Bouda. Zapracovány připomínky p. Peltana, Türka, Rataje a Pecha. 

 

Ověřil: Ing. Jiří Peltan, předseda 


