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OKRM/46/2017/Z/21

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání dopravní komise rady města konaného dne 7. 2. 2017

Přítomni: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Daniel Beták, Milan Brabec, RSDr. Petr Braný, 
Ing. Václav Kaska, Bc. Jiří Kudláček, David Lataj, Ing. Pavel Maule, Ing. Jiří 
Peltan, Ing. Martin Stašek

Omluveni: Bc. Šimon Heller

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Petr Holický, Ing. František Konečný, Ph.D.

Schválený program:

1. Úvod
Účastníci zasedání dopravní komise rady města (dále jen DK) se sešli v zasedací místnosti 
č. 203 historické budovy radnice nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice.
Předseda komise přivítal přítomné členy komise i hosty a nechal hlasovat o akceptaci bodů 
programu jednání.
Komise schvaluje program jednání.
Schváleno: 10-10/0/0
Předseda komise nechal hlasovat členy komise o zvolení zapisovatele pro toto jednání. 
Zapisovatelem byl stanoven  člen komise Ing. Bartuška a ověřovatelem byl pověřen 
Bc. Kudláček.
Schváleno: 10-10/0/0
Předseda komise nechal hlasovat členy komise o akceptaci obsahu zápisu z předešlého 
zasedání dopravní komise ze dne 17. 1. 2017.
Komise bere na vědomí obsah zápisu ze zasedání DK dne 17. 1. 2017.
Schváleno: 10-10/0/0

2. "Dopravně inženýrská opatření  na území města České Budějovice v r. 2017" - 
harmonogram uzavírek
Přijato usnesení č. 3/2017 (10 - 10,0,0)
Předseda DK uvedl materiál k prezentaci a předal slovo Ing. Šramovi, který seznámil členy 
DK s harmonogramem uzavírek na silniční síti města ČB v roce 2017. Jedná se o tyto 
plánované akce:
1)    Propojení ulic Milady Horákové a Strakonické (zahájení prací plánováno na duben 
2017, doba realizace bude 13 měsíců, investorem je JčK). Jedná se o výstavbu nové 
pozemní komunikace, se kterou bude spojena výstavba OK Husova – Strakonická (je 
očekávána úplná uzavírka v letních měsících 2017 po dobu cca 10 dní). Stavbu OK bude 
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možné zahájit až po dokončení akce č. 2.
2)    Oprava povrchu vozovky na I/2O v úseku OK Globus – křižovatka v Českém Vrbném. 
Zahájení prací je plánováno na duben 2017, doba realizace cca 1 měsíc. Částečné omezení 
provozu - budou zachovány vždy dva jízdní pruhy.
3)    Pěší lávka CB-071 u křižovatky „Diamant“ (výměna zábradlí). Realizace březen – 
duben 2017.
4)    Pěší lávka CB-075 na Vltava střed (výměna zábradlí). Termín realizace předběžně 
stanoven na září 2017.
5)    Rekonstrukce kanalizace. I. Etapa v úseku Čechova – Novohradská. Předpokládaný 
termín realizace je stanoven na září – říjen 2017. Rekonstrukce bude prováděna za 
částečného omezení provozu – budou zachovány vždy dva jízdní pruhy. V roce 2018 se 
uvažuje s II. etapou v úseku Čechova – most Kosmonautů.
6)    Rekonstrukce mostního objektu na silnici I/3 v ulici Pražská přes Dobrovodský potok 
(V blízkosti křižovatky se Strakonickou ulicí). Zahájení je stanoveno na duben 2017 
(realizace je plánována v rozsahu zhruba 7 měsíců. Realizace bude probíhat za plné 
uzavírky. Objízdná trasa se předpokládá v ul. Pražská – Okružní – Generála Píky – 
Strakonická.
7)    Křižovatka ulic Pekárenská a Jírovcova. Stavební úpravy křižovatky a zavedení SZZ. 
Není prozatím stanoven termín realizace.
8)    Uzavírka Pekárenské ulice (již v realizaci, ukončení plánováno na duben 2017). 
Objízdná trasa vedena ulicí Fráni Šrámka a Kostelní obousměrně (instalována dočasná 
světelná signalizace na křižovatce Fráni Šrámka a Pražské třídy).
9)    Rekonstrukce mostního objektu nad Dobrovodským potokem v ulici Pekárenská 
(v blízkosti křižovatky s Vodní ulicí) – předpokládána je úplná uzavírka, detaily ještě 
nejsou známy.
10)  Rekonstrukce vodovodu v ulicích Lidická tř., L. M. Pařízka a Papírenská. Realizace 
plánována v časovém rozmezí březen – červen 2017. Akce bude realizována za částečného 
omezení – vždy bude zachován obousměrný provoz. 
11)  Rekonstrukce povrchu na Lidické třídě, v ulici L. M. Pařízka a v Papírenské ulici 
(následuje po akci 10). Doba realizace I. etapy (hranice města ČB po nám. Bratří Čapků) je 
plánována na zhruba 1,5 měsíce v létě 2017.
12)  V rámci výstavby cyklostezky E (II. etapa) bude omezen provoz na Novohradské ulici 
(bude zachován obousměrný provoz).
13)  Ulice U Malše – rekonstrukce mostního objektu. Dosud není rozhodnuto, zda se akce 
bude realizovat v roce 2017.
14)  Rozšíření bus-pruhu na Mariánském náměstí.
15)  Křižovatka ulic Mánesova a Čechova - modernizace SZZ s případnými drobnými 
stavebními úpravami. Nutná koordinace s akcí rekonstrukce kanalizace v Čechově ulici 
(akce č. 5).
16)  Křižovatka ulic Mánesova a Novohradská - modernizace SZZ s případnými drobnými 
stavebními úpravami. Nutná koordinace s akcí rekonstrukce kanalizace v Čechově ulici 
(akce č. 5).
17)  Křižovatka ulic Rudolfovská a Dobrovodská - modernizace SZZ s případnými 
drobnými stavebními úpravami. Termín realizace zatím není znám.
18)  Křižovatka ulic Pražská tř. a Karolíny Světlé - modernizace SZZ s případnými 
drobnými stavebními úpravami. S ohledem na plánovanou akci č. 6 – Pražská tř. – oprava 
mostu, bude nutné akci realizovat až po ukončení této opravy.
19)  Křižovatka ulic Branišovská a Husova - modernizace SZZ s případnými drobnými 
stavebními úpravami. Termín realizace zatím není znám.
20)  Křižovatka ulic Branišovská a Opletala – osazení křižovatky SZZ s případnými 



3

drobnými stavebními úpravami. Termín realizace zatím není znám.
21)  Křižovatka ulic Pražská a Fráni Šrámka. V termínu duben – červenec 2017 budou 
probíhat stavební úpravy v ulici Fráni Šrámka (výměna vodovodního řadu a přeložka 
kabelového vedení). Po dobu prací bude v ulici Fráni Šrámka zachován obousměrný provoz 
s částečným zúžením jízdních pruhů.
22)  Lannova třída – stavební úpravy v úseku mezi ul. Štítného a Chelčického související 
s novou organizací dopravy v okolí Lannovy třídy. Předpokládaný termín realizace březen 
– červen 2017.
23) Rekonstrukce ulice O. Březiny – doba realizace bude zhruba 6 měsíců se započnutím 
prací v březnu 2017. Předpokladem je, že rekonstrukce bude realizována za úplné uzavírky. 
Toto omezení nebude mít žádný dopad na plynulost dopravy v ČB a je možné stavbu 
realizovat nezávisle na ostatních.
24)  Rekonstrukce ulice Ostrčila – Předpokladem je, že stavba bude realizovaná za úplné 
uzavírky. Toto omezení nebude mít žádný dopad na plynulost dopravy v ČB a je možné 
stavbu realizovat nezávisle na ostatních akcích. Realizace je plánována na období duben – 
srpen 2017.
25)  Rekonstrukce ulice Otavská - Toto omezení nebude mít žádný dopad na plynulost 
dopravy v ČB a je možné stavbu realizovat nezávisle na ostatních akcích. Realizace je 
plánována na období duben – srpen 2017.
26)  Rekonstrukce povrchu v Otavské ulici (frézování) - Toto omezení nebude mít žádný 
zásadní dopad na plynulost dopravy v ČB a je možné opravu realizovat nezávisle na 
ostatních stavbách.
27)  Rekonstrukce ulice Větrná (úsek O. Nedbala – E. Rošického) – frézování. Toto 
omezení nebude mít žádný zásadní dopad na plynulost dopravy v ČB a je možné opravu 
realizovat nezávisle na ostatních stavbách.
28)  Rekonstrukce ulice A. Trägera (úsek Školní – V. Rabase). Z důvodu havárie kanalizace 
bude předmětný úsek uzavřen na zhruba 2-3 měsíce.
29)  Ulice Na Sádkách - rekonstrukce povrchu vozovky. Toto omezení nebude mít žádný 
zásadní dopad na plynulost dopravy v ČB a je možné opravu realizovat nezávisle na 
ostatních stavbách.
30)  Křižovatka ulic L. B. Schneidera a B. Němcové – stavební úprava křižovatky 
a zavedení SZZ. Termín realizace prozatím není znám.
31)  Okružní křižovatka na Okružní ulici a Generála Píky. Z důvodu zprovoznění nového 
úseku dálnice D3 bude nutné zvýšit propustnost okružní křižovatky. Jednou z variant je 
úprava formou zavedení SZZ na vjezdech na okružní křižovatku. Zatím není zřejmé, za 
jakých dopravních opatření bude osazení SSZ realizováno. Pokud by mělo dojít 
k zásadnímu omezení provozu, bude nutné práce na OK provádět až po dokončení akce č. 6 
– Pražská tř. – oprava mostu.
32)  Křižovatka Generála Píky – Strakonická – Jírovcova. Jedná se o drobné stavební 
úpravy stávající světelně řízené křižovatky za účelem jejího zkapacitnění. Jelikož zde bude 
vedena objízdná trasa pro stavbu č. 6, bude pravděpodobně možné stavební úpravy 
realizovat až po dokončení této akce.
V rámci dalších jednání, bude upřesňován a doplňován harmonogram realizací jednotlivých 
akcí, dle aktuálního stavu připravenosti PD, průběhu výběrových řízení na zhotovitele 
staveb a samozřejmě i dle vzájemné koordinace, aby se vše podařilo realizovat s co možná 
nejmenším dopadem na plynulost dopravy ve městě.
U všech uzavírek a akcí je nutná koordinace tak, aby nedošlo ke kolizi akcí a narušení 
propustnosti objízdných tras.
 
Po skončení prezentace ing. Šrama byla otevřena diskuze:
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Pan Lataj navrhuje řešit i křižovatku Karolíny Světlé – A. Trägera z hlediska zvýšení 
bezpečnosti dopravního provozu v okolí křižovatky a zvýšení její propustnosti. 
Ing. Kaska navrhuje změnit řešení organizace dopravy v Chelčického ulici a Štítného, kde 
je v současné době jednosměrný provoz. Proběhla diskuze nad možnými variantami 
organizace doprav v dané oblasti.
Proběhla diskuze nad plánovaným projektem přemostění Vltavy a výstavba nové silnice 
u Nemocnice. Možnosti organizace dopravy v ulici L. B. Schneidera a úpravy povrchu 
v této ulici.
Ing. Stašek připomínkoval návaznost akcí rekonstrukce mostního objektu na Pražské 
a úprava Okružní křižovatky na Okružní ulici. Dále při akci Branišovská – Husova by bylo 
vhodné zvážit stavební úpravy ve formě bezpečnostních prvků pro chodce.
Dr. Braný se dotazoval na rozpočet všech zmíněných akcí v kompetenci města, několik akcí 
bude financováno formou úvěru.
Ing. Lataj se dotazoval ohledně výstavby cyklostezky v Suchém Vrbném, výstavba je 
očekávána v roce 2018.
Ing. Kaska připomínkoval, že je nutná koordinace všech akcí – proběhla rozsáhlá diskuze 
nad touto problematikou.

3. Různé
Ing. Peltan okomentoval mediálně prezentovaný projekt zprovoznění turistické formy 
koněspřežné dráhy v České ulici. Byla otevřena diskuze nad účelností a efektivností 
turistického záměru. Dr. Braný zmínil nedobrou koordinaci kulturních a turistických aktivit 
– měla by být jasná politika podpory a propagace turistiky ze strany města.
Ing. Beták se dotazoval pana náměstka Konečného na stav projektu parkovacích zón 
a záchytných parkovišť.
Zhruba v polovině roku 2017 bude spuštěna první etapa projektu parkovacích zón na 
Pražském předměstí. Výstavba parkoviště v Jírovcově ulici bude zahájena v listopadu 2017 
– otevření záchytného parkoviště je nutné koordinovat se zavedením elektrobusů na nových 
linkách MHD propojujících záchytná parkoviště s centrem města. V současné době probíhá 
výběrové řízení na dodavatele parkovacích automatů.
Členové komise se shodli na nutnosti realizace projektu parkovacích zón v termínu.
Ing. Kaska doporučil městu zvážit včasnější údržbu (čištění) pozemních komunikací.
Pan náměstek Konečný doporučil na příští setkání dopravní komise pozvat pana Podholu 
a paní Bláhovou, kde by připomínky pana Lataje a Ing. Kasky mohly být prodiskutovány.

4. Závěr
Předseda komise poděkoval za všechny náměty a připomínky členů DK a vyzval komisi 
k návrhům usnesení z dnešního jednání:
Komise bere informace v rámci prezentace „Dopravně-inženýrská opatření na území města 
České Budějovice v roce 2017“ na vědomí.
Usnesení č. 2 / 2017 - schváleno: 10 - 10 / 0 / 0
Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a/b/c), a = počet hlasujících pro, 
b =počet hlasujících proti, c = počet členů DK, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů 
DK.
 
Dopravní komise po hlasování o usnesení ukončila jednání v 18:00. Další jednání komise je 
plánováno na 21. 3. 2017.
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Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

2. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: "Dopravně inženýrská opatření  na území města České Budějovice v r. 2017" - 
harmonogram uzavírek

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2017:

dopravní komise rady města

b e r e  n a  v ě d o m í
informace v rámci "Dopravně - inženýrských opatření na území města České Budějovice v roce 2017".

V Českých Budějovicích dne 7. 2. 2017

Zapsal(a): Ing. Ladislav Bartuška, člen komise

Ověřil(a): Bc. Jiří Kudláček

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


