
VII. zasedání dopravní komise rady statutárního města České Budějovice 

11. května 2011 
 
Přítomni:  Jiří Peltan,  Karel Bouda, Michal Türk, Jan Leština, Ivan Tekel, Pavel Pech, 
Omluveni: David Lataj (studijní volno), Bedřich Volf, František Stráský  
Nepřítomni:  Stanislav Rataj,  Milan Brabec 
Sekretář: Petr Biedermann 
Hosté:   Nataša Bláhová - ved. odd. komunikací odboru veřejných statků 
   

Program: 
 

1) "Českobudějovické zkratky" 
2) plán práce dopravní komise na zbytek roku 2011 
3) Různé 

 
ad 1) pod pojem "Českobudějovické zkratky"či odborněji "malé tangenciální spojky"   

zahrneme slovní zkratkou místní komunikace III. třídy (viz § 6 a násl. zákona č. 13/1997 Sb.), 
příp. i vybrané veřejně přístupné účelové komunikace, které v rozporu s jejich původním 
určením vlastníkem i stávajícím stavebně technickým stavem slouží s ohledem na 
společenskou poptávku řidičů jako poměrně dopravně významné komunikace a částečně plní i 
funkci chybějící tangenty nebo dílčí části obchvatu částí města. Některé jsou zcela nebo zčásti 
na katastrálním území sousedních obcí a jsou jejich vlastnictvím. Další zkratky slouží k 
objíždění světelně řízených křižovatek, železničních přejezdů nebo jiných míst s častým 
výskytem dopravní zácpy (kongescí).  

Přepravní poptávku uspokojovanou prostřednictvím malých tangenciálních spojek či 
zkratek řeší do budoucna územní plán zpravidla v jiné trase zcela odlišným způsobem. 
Přestavba spojky na plnohodnotnou místní komunikaci především z důvodu nesystémovosti 
řešení asi nepřipadá v úvahu, i když s ohledem na prioritu příslušných dopravních staveb 
plánovaných v IPOD a časový horizont jejich možné realizace by bylo v konkrétním případě 
účelné možnou rekonstrukci zvážit. V územním plánu není v místě komunikace plánována 
širší komunikace a na základě toho stavební úřad často povolil majitelům sousedních 
pozemků umístit plot na hranici pozemku téměř u samé vozovky. Tím je znesnadněno 
budoucí rozšíření komunikace či zřízení chodníků. 

Kromě v místě i okolí bydlících občanů je užívají především občané dojíždějící do města 
za prací z okolních obcí či okrajových částí města. Doprava zatěžuje neúnosně intenzivním 
dopravním provozem občany přilehlých obytných zón. Řada z nich je hojně užívaná chodci i 
cyklisty, některé i jako značené či plánované cyklotrasy. Přitom u většiny z nich chybí 
chodníky. 

Českobudějovické spojky existující zčásti na katastru sousedních obcí by sice bylo 
možno rekonstruovat nebo rozšířit smluvním sdružením prostředků se sousední obcí, je 
otázkou, zda je to zájmem města. Zkvalitněním komunikace se zvýší atraktivita komunikace a 
to přitáhne jen další vozidla, což je zejména v obytných zónách nežádoucí. Na druhou stranu 
by se z vnitřního okruhu odvedla auta, která jen přejíždějí z jedné radiály na druhou a v centru 
nemají žádný cíl. 

 
Seznam probíraných i dalších nejdůležitějších Českobudějovických spojek : 
(cílem tohoto výčtu není jeho úplnost) 
 

- Staré Vráto - Hlinsko. Velmi frekventovaná spojka. Celá na katastrálním území Hlinska a 
Starého Vráta náležejícím k městu Rudolfov. 



 
- Hlinsko - Suché Vrbné, Hraniční. Velmi frekventovaná spojka, pokračování předchozí. V 

části mezi areálem býv. Vodních staveb a okrajem Hlinska s úzkou vozovkou a rozbitou 
krajnicí. Ostré zatáčky a obtížné vyhýbání s protijedoucími vozidly napomáhají 
omezování rychlosti jízdy ve městě. Úzká je i v úseku probíhajícím zástavbou osady 
Hlinsko (místo zvané "krček"), kde jsou ohrožováni i chodci a vlastníci přilehlých 
nemovitostí. Obě tyto úzké části jsou na území města Rudolfov. Návrh na 
zjednosměrnění komunikace Policie ČR neschválila, i proto, že by to nevyhovovalo 
občanům bydlícím i firmám podnikajícím při komunikaci. V rámci budování dálnice by 
mohla být část poptávky řešena tzv. Hlinským přivaděčem. 

 
- Suché Vrbné, V Hluboké cestě - Mladé, J. Masaryka (most u hřbitova). Komunikace je 

relativně široká, s kvalitním povrchem, poměrně ostřejší zatáčky napomáhají omezování 
rychlosti jízdy ve městě. Celá na území města. 

 
- Mladé, J. Masaryka (most u hřbitova) - St. Pohůrka, křižovatka Ledenická, U rybníka, cca 

2/3 vlastní obec Srubec jako ulici Do Mladého. Historicky vznikla prodloužením a 
částečným rozšířením účelové panelové komunikace k odkališti v trase tradiční polní 
cesty. Slouží i jako nepříliš bezpečná cyklotrasa 1050 a 1096. Logické pokračování této 
zkratky je po ulici U rybníka na Dobrou Vodu.  

 Dopravní poptávku má v budoucnu vyřešit 5. etapa zanádražní komunikace s napojením  
obchvatu Srubce. Námitky obce Srubec jsme řešili na našem 5. i 6. jednání. 

 
- Stará Pohůrka, Ledenická - Staré Hodějovice, Pohůrecká, Dolní. Mimo katastrální území 

města, cca 2/3 Staré Hodějovice, 1/3 obec Srubec. Ve Srubci vybavena zpomalovacími 
prahy. Nepřehledné zatáčky, prudší stoupání/klesání, obtížnější vyhýbání protijedoucích 
vozidel výrazně omezují rychlost jízdy.. 

 
- Nové Hodějovice, Za tratí - Nové Hodějovice, železniční přejezd u Vidovské ulice na silnici 

III. třídy do Vidova, cca 3/4 vlastní obec Staré Hodějovice. I přes katastrofální 
technický stav masivně využívaná zejména v okamžiku uzavření železničního přejezdu 
před průjezdem vlaku. Asi před 10 lety byla jednorázově využita jako objízdná trasa při 
opravě silnice II/156 třídy v Nových Hodějovicích, při té příležitosti opravena a od té 
doby neudržována. Stavební mechanizmy při elektrifikaci tratě č. 199 zničení povrchu 
dokončily. Nemá typický směr tangenty, nýbrž radiály. 

 
- Nové Hodějovice, Říční - Mladé, Ke Špačkům, logické pokračování předchozí zkratky 

zpravidla týmiž uživateli. Část slouží i jako plánovaná cyklotrasa 1120. Celá na území 
města ČB. Zánovní kvalitní asfaltový povrch láká k využití, trasa vedení již méně. 

 
- Havlíčkova Kolonie, Čechova, Křižíkova - Mladé, Ant.Janouška/J.Dietricha. Významný 

provoz zejm. v souvislosti se stažením závor při posunu na vícekolejném  železničním 
přejezdu Mladé ve směru k městu. Celá na území města ČB, ulice souběžné se železnicí 
v obytné zóně. Nyní v důsledku opravy Čechovy ulice atraktivita využití dočasně klesla. 

 
- Boršov nad Vltavou, nádraží ČD - odbočka k silnici I/3 E55 u mostu - samota U Karla - 

křížení se silnicí Rožnov - Včelná mezi samotou U Krbů a železničním přejezdem. 
Velmi frekventovaná tangenciální spojka s ucházejícím povrchem, ale nedostatečnou 
šířkou. Celá v katastrálním území Boršov nad Vltavou. 

 



-  křížení se silnicí Rožnov - Včelná mezi samotou U Krbů a železničním přejezdem - Nové 
Roudné, Boršovská ulice, křižovatka s Plavskou silnicí. Velmi frekventovaná tangen-
ciální spojka s úzkou vozovkou a rozbitou krajnicí. Logické pokračování výše uvedené. 
Asi polovina v  katastrálním území Roudné, do 10% v k.ú. České Budějovice 7 (nejkva-
litnější povrch), zbytek k.ú. Včelná. V Novém Roudném ploty blízko úzké vozovky. 

 
- Rožnov, Jar. Hůlky - Mezi tratěmi - Nové Roudné, Na Děkanských polích. Kvalitnější 

povrch, zejména na koncích v obytné zóně. Celá na území města. V Novém Roudném 
ploty blízko úzké vozovky. 

 
- Linecké předměstí: J. Buděšínského - V. Nováka. Méně využívána, spíše ulice v obytné 

zóně. 
 
- Linecké předměstí: Lidická "Na Spojce" - Mánesova, křižovatka u vodárny po Papírenské a 

B. Němcové namísto po Lidické a Mánesově. Toto není typická Českobudějovická 
spojka, přestože některé znaky vykazuje. 

 
- Linecké předměstí, Matice Školské - Havlíčkova kolonie, Marie Vydrové přes Modrý most 

- ani to není typická zkratka, ale zejména atribut tangenty, zkracování a ovlivňování 
obytné zóny je významný. Její zřízení vyvolalo silné emoce občanů i aktivistů a stále se 
řeší - viz též bod 3 zápisu. 

 
- kolem parkovišť mezi ulicemi Na sádkách - Na Dlouhé louce za účelem vynechání světelně 

řízené křižovatky Husova - Na Dlouhé louce. Velmi využívaná krátká zkratka. 
Nadměrně zahušťuje provoz v ulici Na sádkách v místech, kde pěší mířící od zastávky 
MHD do Kauflandu nemají chodník. 

 
- Branišovská - Na Dlouhé louce, ulicemi Na Zlaté stoce a Na sádkách. Delší a klikatější 

varianta předcházející, obchází 2 světelné křižovatky. Zavádí dopravu do obytné zóny. 
 
- Branišovská - Šindlovy Dvory, ulicemi Na Zlaté Stoce, Na sádkách a přes Švábův hrádek. 

Atraktivita této zkratky poroste v důsledku zkvalitnění povrchu části ulice Na sádkách 
mezi Studentskou a sběrným dvorem ASA. Úsek od střelnice pod vodárenskou věží do 
Šindlových Dvorů na území obce Litvínovice. 

 
- kolem McDonald´s a benzinové pumpy Agip ze Suchomelské na Strakonickou. Krátká 

velmi frekventovaná zkratka v místech se zvýšeným výskytem chodců. 
 
- Pražská - Strakonická ulicemi K. Světlé, Suchomelská a předchozí zkratkou. 
 
- Pražská - Strakonická ulicemi K. Světlé a Kněžskodvorská 
 
 
Komise po představení a prodiskutování nejdůležitějších Českobudějovických zkratek přijala 
usnesení: 
 

 Komise bere na vědomí prezentované a projednávané téma. 
 Komise nedoporučuje radě města investovat masivně do zkvalitnění tangenciálních 
spojek na území sousedních obcí a pokud možno ponechat stávající stav. Nedoporučuje 
zjednosměrnění spojnice Hlinsko - Suché Vrbné ani omezení  průjezdu motorovými vozidly. 
          Usnesení přijato: 6-6/0/0 



 
 

ad 2) Na jednání předsedy komise s náměstkyní primátora Ing. Popelovou za účasti Ing. 
Šrama v pátek 6. května 2011 byla vytipována témata, o jejichž řešení má rada města zájem, a 
která by měla být předmětem jednání komise do konce roku 2011. Tato nosná témata budou 
dle okamžité potřeby řešení nově nastolených dopravních problémů průběžně doplňována. 
 
Červen: . Dopravní značení a bezpečnost docházky dětí do základních škol v ČB 
  
Červenec/srpen: Strategický plán města ČB, stav jeho plnění (část doprava). Koncepce a 
záměry nového městského architekta k řešení dopravních problémů ČB. 
  
Září: bezpečnost občanů při výstavbě i rekonstrukcích dopravních a liniových staveb 
 
Říjen: vyhodnocení zkušeností se zavedením krátkodobých opatření Generelu MHD. 
 
Listopad: plán investičních akcí a oprav na rok 2012 - část dopravní stavby a opatření 

 
Prosinec: činnost odboru dopravy. Struktura Magistrátu města a rozdělení odpovědnosti za 
řešení dopravní problematiky na jednotlivé odbory - státní správa i územní samospráva  

 
 

Komise po prodiskutování návrhu plánu zaměření jednání přijala usnesení: 
 
 Komise bere schvaluje plán zaměření svých jednání do konce roku 2011 s tím, že bude 

operativně doplňován v reakci na aktuální problémy dopravy ve statutárním městě. 
         Usnesení přijato: 6-6/0/0 

 
 
ad 3) Sekretář P. Biedermann rozdal přítomným členům komise po 1 výtisku platného 

Strategického plánu města, který bude dle plánu jednání projednáván na jednání v červenci. 
 
Předseda J. Peltan seznámil přítomné s veřejnými ústními jednáními, týkajícími se 

dopravy či dopravních staveb, které byly oznámeny veřejnou vyhláškou na internetu, a vyzval 
členy k účasti : 

 
ČT 12. května 2011 - 10.00 hod. - stavební úřad MM ČB, Kněžská 19, zasedačka č. 313 - 

stavba "stavební úpravy ulice L. Kuby s členěním na stavební objekty..." (u školy v Rožnově, 
veškeré sítě, chodníky, povrchy) 

 
ST 25. května 2011 - 14.00 hod. - stavební úřad MM ČB, Kněžská 19, zasedačka č. 313 - 

odstranění stavby "Stavební úpravy ulice M. Vydrové a Na Nábřeží za účelem užívání 
Modrého mostu (č. ev. CB-009) pro automobilovou dopravu". Písemné námitky OS Jihočeské 
matky, OS Modrý most, OS Calla. 

 
PO 13. června 2011 - 15.00 hod. - návrh změny územního plánu ve vazbě na přeložku 

silnic III/14322 (3.etapa) a III/15529 (4.a5.etapa) v k.ú. České Budějovice 6 a 7 (tangenta 
souběžně se železnicí od jižní zastávky kolem přejezdu v Mladém až na most u hřbitova v 
Mladém) 

 



 
Zápis z minulého VI. jednání nebyl schvalován, neboť nebyl dosud zpracován. 

Legenda hlasování: přítomno-pro/proti/zdržel se. 
 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 8. června od 17.00 hodin, nosné téma 

Dopravní značení a bezpečnost docházky dětí do základních škol v ČB 
 
Zapsal: Jiří Peltan 
 
Ověřil a doplnil: Karel Bouda 
 
 



 


