
V. zasedání dopravní komise rady statutárního města České Budějovice 

13. dubna 2011 
 
Přítomni:  Jiří Peltan,  Stanislav Rataj, Michal Türk, Jan Leština, Bedřich Volf,  František 

Stráský  
Omluveni: David Lataj (ošetřování člena rodiny), Milan Brabec (pracovní zaneprázdnění),  
Nepřítomni:  Ivan Tekel, Pavel Pech, Karel Bouda,  
Sekretář: Petr Biedermann 
Hosté:   Daniel Šesták (Mott MacDonald),  
  náměstkyně primátora Ivana Popelová,  
  Michal Šram (odbor ÚPA) 
 
   

Program: 
 

1) posouzení variant stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 (Zanádražní komunikace) - 3. 
etapa - podjezd pod kolejištěm nádraží ČD pro změnu územního plánu  

2) Integrovaný plán organizace dopravy včetně rozpracování varianty Z  
3) Různé 

 
 
 

ad 1) na základě požadavku náměstkyně Popelové předložil předseda Peltan  návrh na 
doplnění bodu programu "posouzení variant stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 (Zanádraž-
ní komunikace) - 3. etapa - podjezd pod kolejištěm nádraží ČD pro změnu (upřesnění) územ-
ního plánu" Usnesení přijato: 6-6/0/0 a bod zařazen jako 1. do programu jednání komise 

 

posouzení variant stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 (Zanádražní komunikace) 

- 3. etapa - podjezd pod kolejištěm nádraží ČD pro změnu územního plánu 
 

Náměstkyně Popelová seznámila přítomné se historií a současným stavem rozpracování 
přípravy stavby. Projektanti v říjnu 2001 předložili 10 základních variant řešení, z nichž rada 
města  vybrala a schválila svým usnesením č. 163/2002 ze dne 27. 3. 2002 variantu č. 10 – 
přímé propojení ulic Průmyslová a Dobrovodská tunelem s kruhovou křižovatkou na okraji 
Pětidomí a s pokračováním šikmou rampou směrem k centru Suchého Vrbného Na základě 
toho byla následně zpracována dokumentace pro územní řízení. Nejvyšší správní soud zrušil 
územní rozhodnutí, protože projednání změny územního plánu neproběhlo v souladu se 
zákonem. Varianta 10 není dostatečně přesně promítnuta zejména do grafické části platného 
územního plánu Statutárního města České Budějovice. 

Tato varianta se dále dělí na variantu A bez zásahu do severní uliční fronty domů v ulici 
Dobrovodská a variantu B s odstraněním severní uliční fronty domů v ulici Dobrovodská. 
Výhodnější se jeví varianta č. 10 A, a to nejen proto, že pro ní už existuje projektová 
dokumentace. Důležitý je i soulad s návrhem ZÚRK JK č. D63/3 a hodnocení přínosu stavby 
v IPOD i Generelu MHD jako stavby s vysokou prioritou. 

U varianty B je výhodou zachování lávky nad kolejištěm po dobu výstavby, nevýhodou 
je nutné odstranění nejméně 8mi bytových domů v severní uliční frontě a nárůst dotčených 
účastníků stavebního řízení. 

Člen komise Stanislav Rataj vyslovil nesouhlas s oběma variantami z důvodu 
nehospodárného vynakládání finančních prostředků (řádově do 100 000,- CZK za projekt pro 
změnu územního plánu) pro stavbu, která zatím není v nejbližší době aktuální. Ve městě jsou 
důležitější stavby a projekty, které je nutno financovat.  



 

 Komise po představení a prodiskutování jednotlivých variant navrhla usnesení: 
 

 Komise doporučuje radě města navrhnout změnu územního plánu - podjezd pod 
kolejištěm mezi Průmyslovou a Dobrovodskou ulicí ve variantě 10 A, tj. s vyústěním bez 
odstranění severní fronty domů v Dobrovodské ulici.    
 Usnesení pro nedostatečný počet hlasujících pro nebylo přijato: 6-5/1/0 

 
 ad 2) Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald (zpracovatel IPOD) seznámil 
přítomné formou počítačové prezentace s Finální verzí Integrovaného plánu organizace 
dopravy České Budějovice, která byla schválená v minulém volebním období zastupitelstvem 
města.  
 Člen komise Fr. Stráský informoval o rozpracování varianty Z v rámci projektu 
"Technická studie organizace dopravy v "přednádraží", Žižkově třídě a Senovážném náměstí". 
Podrobně vysvětlil mimo jiné problémy zřizování přechodů pro chodce na čtyřproudých 
komunikacích. 
 Jeden z členů komise navrhnul zabývat se rozšířením o jeden pruh komunikace 
Mánesova směrem od mostu přes Malši ke křižovatce s Lidickou a tím umožnit průjezd 
křižovatkou v přímém směru ve dvou pruzích.  
 
 Komise po představení a prodiskutování IPOD i návazné studie navrhla usnesení: 

 
 Komise bere na vědomí IPOD i návaznou studii a doporučuje radě města pokračovat v 
projektové přípravě realizace varianty Z.     
 Usnesení pro nedostatečný počet hlasujících pro nebylo přijato: 6-5/0/1 

 Hlasování se zdržel Fr. Stráský jako jeden z předkladatelů projednávaného materiálu. 
 

 ad 3) St. Rataj seznámil přítomné s dopisem, který jako člen zastupitelstva 

statutárního města České Budějovice obdržel dne 11. 04. 2011 od starostky obce Srubec 
PhDr. Zuzany Vyhnálkové, ve kterém sděluje obavy z nárůstu dopravní zátěže a z toho 
vyplývajícího nadměrného opotřebení zejm. vozidly nad 3,5 t nedostatečně únosné místní 
komunikace mezi Starou Pohůrkou a hřbitovem Mladé po očekávaném uzavření tzv. viaduktu 
na Rudolfovské, kterou cca z 1/3 vlastní Obec Srubec. 

 Komise se po prodiskutování rozhodla zařadit na program příštího jednání, které se 
svolává výjimečně na úterý 26. 4. 2011 od 17.00 hod., řešení objízdných tras při výstavbě 4. 
železničního koridoru České Budějovice - Nemanice a prostřednictvím St. Rataje a P. 
Biedermanna požádat o účast vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Mráze 
nebo jím pověřeného informovaného zástupce.      
         Usnesení přijato: 6-6/0/0 

 

D. Šesták přislíbil odzkoušet užití dopravního modelu města pro hodnocení vytíženosti 
stanovených objízdných tras i dalších komunikací pro případ plánovaného uzavření viaduktu 
na Rudolfovské třídě do příštího jednání komise. Cílem je prokázat možné využití modelu i 
pro řešení jiných srovnatelných dopravních problémů, zejm. plánovaných uzavírek  

 
 Komise doporučuje svým členům účast na veřejném ústním jednání k žádosti o 

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Dálnice D3 0310/I Úsilné - Staré Hodějovice 
ve středu 27. 4. 2011 od 14.00 hod. v zasedací místnosti stavebního úřadu č. 313, České 
Budějovice, Kněžská 19, a to i přesto, že tato místnost je s ohledem na velký počet účastníků 
řízení kapacitně nedostatečná.  

 
Dopravní komise schvaluje zápis č. 4 z minulého jednání 9. 3. 2011. 



Usnesení přijato: 6-6/0/0 
 
Legenda hlasování: přítomno-pro/proti/zdržel se. 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 26. dubna od 17.00 hodin, nosné téma 4. 

železniční koridor, objízdné trasy a možnosti využití dopravního modelu města pro 

řešení objízdných tras obecně 
 
Zapsal: Jiří Peltan 
Připomínky a doplňky podali: Daniel Šesták, Milan Brabec a  Petr Biedermann 
Ověřil a doplnil: Stanislav Rataj 



 


