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OKRM/53/2015/Z/25

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 3. jednání dopravní komise rady města konaného dne 11. 3. 2015

Přítomni: Milan Brabec, Aleš Grillinger, Bc. Šimon Heller, Bc. Jiří Kudláček, Ing. Pavel 
Maule, Ing. Martin Stašek, Ing. Lumír Zenkl

Omluveni: RSDr. Petr Braný, Ing. Bc. Vítězslav Ilko, Ing. Veronika Přibylová, 
Ing. Stanislav Rataj

Nepřítomni:

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

Schválený program:

1. Úvod
- Zvolen zapisovatel pan Ing. Pavel Maule
- Souhlas s body jednání bez výhrad
- Souhlas s účastí hosta pana Ing. Petra Horského

2. Prezentace "Projektu organizace dopravy v klidu na vymezené části území statutárního 
města České Budějovice" včetně "Studie P+R a P+G" 
Přijato usnesení č. 1/2015 (7 - 7,0,0)
- Úvodní slovo hosta ohledně historie zadání projektu a základními závěry a doporučení 
projektu
- Odsun lidí z města a následné ježdění zpět do práce bez MHD. Nárůst parkování o 15%
(tito lidé nejsou plátci za služby v ČB ani rezidenti)
Chybějící stání
- 500 parkovacích stání v okruhu 300-500m od bydliště
- 1400 Os míst do 105m
- 4000 Os míst v počtu na byt (1 OA = 1 byt)
- Výhledově demograficky nutno počítat s nárůstem (obyvatelstvo je příliš staré)
- Doporučení zaměřit se na P+G parkoviště nikoliv P+R (doba cestování do centra by byla
neúměrně dlouhá)
- Návrh řešení na 2 etapy. ZPS a P+G a 4 fáze
- Zároveň s tím rozšiřovat zóny klidu
- Řešení etapizace
- Merkury a místo pro parkování je dostatečné
- Diskuze nad problematikou v okolí Merkury a pozemků Českých drah
- Diskuze Aktuální využití pozemků letiště Planá (zejména pro odstavování kamiónů)
- Parkovací oblasti dlouhá louka. Informační a cedulová kampaň
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- Prezentace cenové politiky rezidenti, smíšený, návštěvnický režim
- Virtuální parkovací hodiny
- Prezentace struktury parkovacích kapacit
- Diskuze zda by systém byl soudržný bez parkoviště Jírovcova pan Konečný
- Zatím je tendence rady města zachovat a využít jako parkoviště P+G
- Náklady
- P+G cca 20mil Kč z toho Jírovcova 13,5 mil Kč
- ZPS PA 15 mil. Kč (10 mil Kč)
- ZPS DZ 3 mil. Kč
- ZPS Ostatní náklady 2 mil Kč
- Termínové možnosti realizace by měly být součástí kritérií výběrového řízení
- Parkoviště není nutné vyřizovat na stavební povolení (tedy bez oplocení)
- Předloženy varianty parkování (plochy pro stání, hlídané bloky, hlídané parkoviště)
- Pan Zenkl se doptával na aktuální dokumentaci k Jirovcově ulici
- Projekt je podle investičního oddělení před dokončením
Rozprava:
Pan Zenkl zmiňuje historii jednání komise dopravy od roku 2013. Za komisi nebylo vydáno 
žádné
usnesení ani stanovisko a předkládá podepsanou petici z Pražského předměstí (cca 1000 
obyv.), kteří se
ohradili proti rozšíření parkovacích zón.
Původní záměr rozšíření parkovacích zón (byl velmi špatně prezentován a negativně 
medializován)
HOPB dlouhodobě podporuje původní záměr rozšíření parkovacích zón (zejména časové). 
Je potřeba
zohlednit hranice parkovacích zón. Cena poplatků v ZPS nesmí být vysoká a musí to mít 
pouze regulativní
charakter.
Pan Stašek Parkoviště kamionů na dlouhé louce není vhodné.
Nabízí se parkování na letišti u Plané. Údajně v jednání převody pozemků z armády na Kraj 
– posléze
poskytnutí městu na P+R parkoviště nebo zázemí pro kamiony včetně služeb (údržba, mytí, 
restaurace)
Pan Kudláček zmínil zajímavý příklad zázemí pro kamionovou dopravu v Českém 
Krumlově „pod skálou“
Všeobecný příklon k menší etapizaci raději zavádění plošné maximálně na 2 etapy
U parkoviště P+G Jírovcova doporučujeme počítat s kvalitním napojením na síť linek 
MHD. Parkoviště
doporučujeme zpřístupnit současně se zavedením ZPS.
Nutná mediální příprava (webové stránky), informovanost předem a dlouhodobě
Přijato usnesení č.2 /2015 (7,7,0,0)
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.

3. Různé
Pan Zenkl přednesl v různém následující body:
1, Informace z Rady města ohledně výběrového řízení na koridor linky č. 3
2, Informace z Rady města ohledně schválení cyklogenerelu bez připomínek
3, Zmíněn incident s nefunkčním světelným řízením v křižovatce u Kauflandu Na Dlouhé 
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louce
(zdemolován autonehodou) a z toho plynoucí následky řízení dopravy. Špatná 
informovanost (dopravní
značení). Problematika rozhodování a schvalování dopravních značení (postupy a předpisy)
Zmíněna možná absence koncepce krizového řízení a značení dopravy (např. v případě 
nehody
s dlouhodobějšími požadavky na změnu řízení dopravy).
Bude ještě projednáno na dalším jednání dopravní komise

4. Závěr
Na závěr pan Šram upozornění, že příště bude dopravní komise zasedat 23.4.2015 od 16:00 
(z důvodu
prezentace Integrovaného plánu organizace dopravy - IPOD)

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.

3. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Prezentace "Projektu organizace dopravy v klidu na vymezené části území 
statutárního města České Budějovice" včetně "Studie P+R a P+G" 

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2015:

dopravní komise rady města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
"Projekt organizace dopravy v klidu na vymezeném části statutárního města České Budějovice",

II. d o p o r u č u j e
Radě města "Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části statutárního města České 
Budějovice" schválit tuto koncepci a zároveň

III. d o p o r u č u j e
Radě města zajistit objektivní a úplné informování obyvatel města a to jak prostřednictvím 
médií, tak na svých webových stránkách.

V Českých Budějovicích dne 11. 3. 2015

Zapsal(a): Ing. Pavel Maule, člen komise

Ověřil(a): Ing. Lumír Zenkl

Ing. Lumír Zenkl
předseda komise


