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OKRM/96/2015/Z/45

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 5. jednání dopravní komise rady města konaného dne 13. 5. 2015

Přítomni: Milan Brabec, RSDr. Petr Braný, Aleš Grillinger, Bc. Šimon Heller, Bc. Jiří 
Kudláček, Ing. Pavel Maule, Ing. Veronika Přibylová, Ing. Lumír Zenkl

Omluveni: Ing. Bc. Vítězslav Ilko, Ing. Martin Stašek

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Jiří Borovka, PhD.

Schválený program:

1. Úvod
- Zvolen zapisovatel pan Ing. Pavel Maule
- Souhlas s body programu bez výhrad
- vysvětlení k bodu programu č.2 k neúčasti Dopravního podniku města České Budějovice
- Souhlas s účastí hosta pana Ing. Jiřího Borovky

2. Prezentace Jihočeského koordinátora dopravy - JIKORD (včetně Integrovaného plánu 
dopravy)
Přijato usnesení č.  (8 - 8,0,0)
- Úvodní slovo hosta ohledně struktury JIKORD
- Prezentace dosavadní práce v rámci Jihočeského Kraje
- Zmíněna obchodní činnost prodej služeb (dopravní plány, konzultace, reklama) 
- Zaměření na dotace a granty – vyzdvižen Evropský projekt RUMOBIL (projekt předložen 
do 1. výzvy)
- Představen plán dopravní obsluhy 2012-2016 schválen dne 6.12.2011 (k dispozici na 
stránkách JIKORD)
- Nejbližší zavedení JIKORD+ (jednodenní turistická jízdenka) v příštím roce IDS 
Českobudějovicka
- seznam smluvních dopravců
- ČD spotřebují na 20% výkonu služby přes 50% dotací
- Ukázka plánované JIKORD+ karty (inspirace z jiných krajů)
- vyjednána platnost a uznávání JIKORD karty i mimo základní dopravní obslužnost (např. 
rychlíky, které hradí ministerstvo dopravy)
- Porovnání IDS v jednotlivých krajích. Cíl je zamezení klesající tendence a udržení 
stabilního stavu (všude jsou klesající tendence vyjma Jihomoravského kraje)
- Pan předseda Zenkl upozornil na výbornou organizaci IDS v Jihomoravském kraji
- Ukončení základní prezentace
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Rozprava:
-          Pan Braný se ptá na vynaložené prostředky a upozorňuje na slabiny v koordinaci 
státu, kraje a města
-          Pan předseda Zenkl odpovídá, že jde o věc politického rozhodnutí
-          Pan Braný zmiňuje problém rozdělení měst a menších obcí
-          Pan předseda Zenkl zmiňuje že v ČR jsou pouze dvě krajská města bez IDS (Jihlava 
a České Budějovice). Dále pak nárůst obcí okolo Českých Budějovic, které absencí IDS 
„nutíme“ jezdit auty
-          Pan Borovka si bere slovo a zdůrazňuje, že JIKORD usiluje o to, aby každá obec 
přispívala adekvátním způsobem a aby obce dodávaly relevantní informace o přesunu 
místních obyvatel
-          Pan Borovka zdůrazňuje, že zavedení IDS bude (nic tomu nebrání a je to jen otázkou 
času) ale není to všelék. Bez dalších opatření nelze vrátit  lidi zpět do dopravních 
prostředků
-          Pan předseda Zenkl zmínil záměr města o zrušení/přesunu zastávky regionálních 
autobusů u Zelené ratolesti před Výstaviště. Stanovisko pana Doubka z JIKORD vydal 
pravděpodobně negativní stanovisko

3. Různé
Zanádražní tangenta – problematika řešení přechodů a pěších tras pro místní obyvatele. 
Probírán současný a cílový stav. Do debaty zapojen pan Kudláček a pan předseda Zenkl. 
 
Pan předseda Zenkl zašle upozornění na šéfa investičního odporu pana Šedu aby chodníky 
a trasy pro chodce byly zabezpečeny v předstihu a prioritně před kolaudací stavby
 
Problematika Suchomelská ulice 
-          Pan Maule zmínil problematiku Suchomelské o zamezení další zástavby z důvodu 
nevyhovující ZTV v dané lokalitě 
-          Pan Šram – dle vyjádření paní Popelové (města) z roku 2011, že se nebude vydávat 
povolení tam, kde není ZTV
-          Zmíněn projekt z roku 2010, který zatím není zainvestován
-          Pan předseda Zenkl odkazuje na uzemní plán. Pokud je komunikace vedena 
v pasportu místních komunikací jako místní obslužná komunikace a navrhovaná výstavba 
rodinných domů na pozemcích přímo přilehlých k této komunikaci je v souladu s územním 
plánem (bez dalších podmínek), mělo by jejich umístění být povoleno bez podmínky 
stavební úpravy této komunikace.
-          Paní Přibylová zmiňuje, že takových ulic je více a jde to proti konceptu udržovaní 
obyvatel ve městě a ne odsunu mimo ČB do malých obcí
 
Pan předseda Zenkl projedná výše uvedenou problematiku s náměstkem panem Konečným 
a o výsledku seznámí dopravní komisi na dalším jednání
 
Informace pana Braného o připravovaném projednávání Regionálního akčního plánu 
a upozorňuje na odpovědnosti a ohodnocení členů komisí, která byla projednávána i na 
zastupitelstvu.
 
Dotaz na pana předsedu na stavbu dálnice (jednu z etap obchvatu SRUBEC-
HODĚJOVICE), kterou vysoutěžila SKANSKA o údajném zavážení dotčeného 
popílkoviště  místní teplárny, na který není projekt. Je ohrožena výstavba?
Pokud pan Zenkl je dobře informován, plánovaná trasa dálnice se vyhýbá popílkovištím 
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a paty násypu dálnic se „uctivě“ vyhýbají. Jedná se ale o projekt obchvatu Srubce, který se 
popílkoviště (pravděpodobně) opravdu dotýká. 
 
Náhrada za pana Rataje není stanovena. Rezignace byla přijata usnesením rady a o náhradě 
nebylo stanoveno usnesení.
 Dále pan předseda Zenkl zmínil dopis „na vědomí“ od odboru územního plánování – 
usnesení ohledně objektu Háječek (úprava – rozšíření mateřské školky), která se nachází 
v nezastavitelném území – ponecháno bez vyjádření „na vědomí“
Zmiňuje v kontextu jiných případů např. Litvínovické ulice, kde je „vše svaté“
 a požádal o účast na urbanistické komisi, že takto se problémy řešit nedají
 
Paní Přibylová zmiňuje a apeluje na podle jejího názoru chybějící harmonogram na rozdíl 
od jiných komisí a aktivnější účasti (včetně pana Konečného) na plánování (výhled) 
alespoň na půl roku.
 
V závěru debata o možnostech účasti hostů ze strany investic a oprav a dalších aspektech, 
o kterých bychom měli být informováni.
 
Ke konci debata ohledně Dopravního podniku města České Budějovice, možnostech 
prezentace strategických plánů v dopravě. Pan předseda navrhuje 2. středu v červnu pozvat 
zástupce DPMČB (pana Radka Filipa a pana Slavomíra Dolejše) a navrhuje prohlídku 
areálu dopravní komisí na 2. úterý (den předem), na které se vzhledem k malé účasti 
dohodneme se všemi členy komisí přes email.

4. Závěr
Další jednání dopravní komise je naplánováno na 10.6.2015. Jednání této dopravní komise 
rady města bylo ukončeno v 18:30 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.

5. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Prezentace Jihočeského koordinátora dopravy - JIKORD (včetně Integrovaného 
plánu dopravy)

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

dopravní komise rady města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
záměr zavádění IDS Jihočeského kraje představený pracovníky firmy JIKORD,

II. d o p o r u č u j e
radě města vést jednání se zástupci Jihočeského kraje s cílem co nejrychlejšího zavedení 
integrovaného dopravního systému v okolí Českých Budějovic a to jako nástroje pro snížení 
objemu individuální automobilové dopravy ve městě, zejména u osob pravidelně dojíždějících 
do města.
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V Českých Budějovicích dne 13. 5. 2015

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

Ověřil(a): Ing. Lumír Zenkl

Ing. Lumír Zenkl
předseda komise


