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OKRM/144/2016/Z/15

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 8. jednání dopravní komise rady města konaného dne 18. 10. 2016

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

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Zdeněk Šeda

Schválený program:

1. Úvod
Schválení programu: 10-0-0/10, schváleno (v době schvalování bylo přítomno 10 členů 
komise)
Změněno pořadí bodů 2, 3 a 4
Stanovení zapisovatele (Beták) a ověřovatele zápisu (Bartuška): 10-0-0/10, schváleno

2. "Plán investic" a "Plán oprav dopravních staveb"
Přijato usnesení č. 9/2016 (10 - 10,0,0)
Ing. Zdeněk Šeda z investičního odboru seznámil dopravní komisi s plánem investic na 
nejbližší období.
Drobné stavby do 1 mil. Kč (chodníky, …)
„Zanádražní“ komunikace – příprava dokumentace (podjezd pod nádražím)
5. etapa „Zanádražní komunikace“ - sjezd „Pohůrka“  – projektová dokumentace
Propojení ulic M. Horákové – Strakonická: příprava akce (proběhlo stavební povolení, je 
již v právní moci), realizace do konce roku 2017.
Návaznost ulic M. Horákové – Na sádkách, projektová dokumentace
Hlinská – Hraniční, hledání řešení, projektová dokumentace pro územní řízení
Výměna kanalizace v Mánesově ul. v délce Gerbera – Novohradská (frézování – 2017 – 
dopr.omezení) 
Protipovodňové opatření Dobrovodský potok u OBI (ŘSD) – dopravní omezení
Změny v oblasti Lannovy třídy, znemožnění průjezdu od OC Mercury do Rudolfovské 
ulice
Cyklostavby:
Cyklostezka Včelná –od firmy Kuboušek ke spojce na Roudné (na hranici území ČB)
Cyklostezka Roudné – Plavská: brzdí spory kraj – církev o pozemky
Spojka Horákové – Strakonická, součást stavby
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Cyklostezka E – příjezd v Průmyslové k lávce, napojení v Pětidomí na Zanádražní 
komunikaci
 
Připomínky/dotazy:
Stašek: jaký je osud našeho usnesení o zřízení světelné křižovatky B. Němcové - Matice 
Školské? Obecně je problém v ČB s jakoukoliv novou světelnou křižovatkou. Počkat 
s odpovědí na náměstka Podholu (SVS)
Kaska: jaký je rozpočet a zdroje dopravních staveb? - zodpovězeno
Peltan: Lávka u Meteoru – se zahájením realizace (betonáž pilířů) se počítá ještě letos
Kaska: stav napojení od Stavomontáží na Hlinskou - prodiskutováno
Kaska: Včelná – Děkanská pole – Roudné = řešením bude tangenta
 

3. "Plán zasedání Dopravní komise na II. pol. r. 2016"
Přijato usnesení č. 10/2016 (9 - 9,0,0)
20. září:           Plán investic a oprav dopravních staveb – komise se nesešla, přesunuto na 
18.10.
18. říjen:         Informace o stavu zásadních komunikací ve městě
15. listopad:    Doprava v klidu
20. prosinec:   Projekt řízení dopravy v Č. Budějovicích - telematika

4. Informace o aktuálním stavu zásadních komunikací ve městě
Přijato usnesení č. 11/2016 (11 - 10,0,1)
Prezentace nového návrhu technického řešení vyústění podjezdu nádraží v Pětidomí 
–  v areálu SŽDC v sousedství Dobrovodské ul. (III. etapa Zanádražní komunikace)
Náměstek primátora Ing. František Konečný prezentoval návrh změny dopravního řešení 
podjezdu pod nádražím a to situace v oblasti Pětidomí – vyústění v Dobrovodské ulici. 
Původní variantu již není možné použít z několika důvodů (zastaralá dokumentace, přílišný 
odpor místních občanů), nutno znovu připravit. Nyní bylo zpracováno nové technické 
posouzení.
Připomínky k řešení:
Kaska – problematické zatáčky v tunelu = nevýhoda řešení
Lataj – dodržet dostatečnou šířku odbočujícího pruhu pro vyústění do Dobrovodské
Časové dispozice: cca 5let
Usnesení: Dopravní komise doporučuje předložený návrh k dalšímu rozpracování, při 
zachování navržených tří jízdních pruhů. 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje předložený návrh k dalšímu rozpracování, při 
zachování navržených tří jízdních pruhů.  
Přijato 10-1-0/11 (Bartuška se zdržel)

5. Různé
Přijato usnesení č. 12/2016 (11 - 9,0,2)
Prezentace návrhu řešení nového mostu přes Vltavu v oblasti Nemocnice – L. B. 
Schneidera – napojení na kruhový objezd v Litvínovicích
Znovuotevření otázky vybudování ještě jednoho mostu přes Vltavu v návaznosti na ulici L. 
B. Schneidera. Zprovoznit jednosměrně ul. L. B. Schneidera, propojit po pozemcích 
společnosti Mondi Bupak na Papírenskou a dále na Lidickou. Pro výjezd z města použitelné 
oba směry, pro příjezd do města pouze ul. Papírenská.
Přínos také pro zlepšení příjezdové rychlosti IZS do Nemocnice.
Snaha získat od společnosti Mondi Bupak již nepoužívanou vlečku a využít ji pro 
protihluková opatření v oblasti Papírenské ulice, kde lze očekávat nárůst nákladní dopravy 
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v okamžiku dokončení prací v areálu společnosti Mondi Bupak.
Nutno řešit návrh na změnu územního plánu.
Stávající prodloužení Papírenské ulice na most v oblasti zahrádek u Vltavy zůstává 
v územním plánu zachován, ale nepočítá se s realizací.
Připomínky:
Kaska: zprovoznit L. B. Schneidera pro osobní auta obousměrně x naráží na požadavek 
nemocnice na udržení únosné hladiny hluku a udržení stávající úrovně provozu v L. B. 
Schneidera
Stašek: jednosměrný provoz sníží zatížení provozu v L. B. Schneidera, což je třeba kvůli 
snazším příjezdům do Nemocnice (chirurgie, ARO, …).
Usnesení: Dopravní komise doporučuje návrh na změnu územního plánu s tím, že je 
podstatné dodržet plánovanou jednosměrnost části ulice L. B. Schneidera západně od 
křížení s Jánošíkovou ulicí. 
Přijato 9-2-0/11 (Kaska, Bartuška se zdrželi)
Dále:
Kaska: parkování nákladních automobilů na území města mimo areály firem v obytných 
zónách: Tlak na městskou policii, aby toto řešila. Odpověď: řeší p. náměstek Podhola

6. Závěr
Jednání ukončeno v 18:15 hod.

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.

8. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 18:15 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: "Plán investic" a "Plán oprav dopravních staveb"

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 9/2016:

dopravní komise rady města

b e r e  n a  v ě d o m í
"Plán investic" na r. 2017.

K bodu: "Plán zasedání Dopravní komise na II. pol. r. 2016"

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 10/2016:

dopravní komise rady města

s c h v a l u j e
"Plán zasedání Dopravní komise na II. pol. r. 2016".

K bodu: Informace o aktuálním stavu zásadních komunikací ve městě

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 11/2016:

dopravní komise rady města

d o p o r u č u j e
předložený návrh k dalšímu rozpracování, při zachování tří jízdních pruhů.
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K bodu: Různé

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 12/2016:

dopravní komise rady města

d o p o r u č u j e
návrh na změnu územního plánu s tím, že je podstatné dodržet plánovanou jednosměrnost části ulice 
L.B. Schneidera západně od křížení s Jánošíkovou ulicí.

V Českých Budějovicích dne 18. 10. 2016

Zapsal(a): Ing. Daniel Beták, člen komise

Ověřil(a): Ing. Ladislav Bartuška

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


