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OKRM/4/2016/Z/1

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 8. jednání dopravní komise rady města konaného dne 9. 12. 2015

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

Omluveni: Milan Brabec, David Lataj

Nepřítomni:

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

Schválený program:

1. Úvod
Účastníci se sešli v zasedací místnosti č. 103 historické budovy radnice nám. Přemysla 
Otakara II. č. 2, České Budějovice.
Předseda komise přivítal přítomné členy komise a hosty a nechal hlasovat o akceptaci 
jednotlivých bodů programu jednání komise.
Komise schvaluje program jednání.
Schváleno: 9-9/0/0
Předseda komise nechal hlasovat členy komise o zvolení zapisovatele pro toto jednání. 
Zapisovatelem byl stanoven  člen komise Ing. Bartuška.
Schváleno: 6-6/1/2
Sekretář komise vysvětlil změnu v programu v podobě omluvené nepřítomnosti 
Ing. Šestáka ze společnosti Mott MacDonald, který měl dokončit prezentaci aktualizace 
integrovaného plánu dopravy z minulého jednání.

2. Prezentace "Projekt organizace dopravy v klidu"
Přijato usnesení č. 5/2015 (0 - 0,0,0)
bylo hlasováno odděleně:
      v části I. bere na vědomí (9 - 9,0,0) - přítomno - pro, proti, zdržel se
      v části II.  doporučuje (9 - 8,0,1) - přítomno - pro, proti, zdržel se
      v části III. žádá (9 - 9,0,0) - přítomno - pro, proti, zdržel se
Předseda uvedl materiál a předal slovo zpracovateli Petru Horskému.
Zpracovatel komentoval promítaný materiál. Zaměřil se především na souhrn a genezi 
činností, které proběhly od roku 2013, kdy projekt započal, dále na současnou legislativu 
a roli dotčených orgánů a konkrétní výstupy z PODvK. V rámci prezentace konkrétních 
výstupů z projektu ing. Horský nastínil organizaci průzkumu dopravy v klidu ve městě 
a následnou analýzu získaných dat. Členy komise dále seznámil s návrhem oblastí 
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s parkovacími místy zpoplatněnými pro uživatele IAD, kteří nemají trvalé bydliště 
v tamější oblasti. Zároveň přednesl i návrh cenové politiky z hlediska časového využití 
parkovacích míst v daných oblastech.  
Dále podrobněji seznámil členy komise se zásadními situačními výkresy a jinými prvky 
obsaženými v realizační dokumentaci, zejména se jednalo o situační výkresy navržených 
záchytných parkovišť P+G a P+R.
Závěrem přednesl Ing. Horský i možný vývoj v oblasti umístění dalších P+R záchytných 
parkovišť a po skončení prezentace proběhla diskuze, kde zpracovatel zodpověděl dotazy 
členů komise.
Členové komise se převážně ptali a diskutovali ohledně těchto témat v rámci PODvK:
·         Role policie ČR při vyjádření se k realizační dokumentaci.
·         Organizace a výstupy z dopravních průzkumů.
·         Situování záchytných parkovišť a relevantnost se znalostí řešitele tamějších 
městských oblastí, parkoviště pro nákladní soupravy na Dlouhé Louce.
·         Otázka zpoplatnění pro různé kategorie uživatelů IAD (zpoplatnění pro residenty 
s nebo bez trvalého bydliště, návštěvníky města z okolních satelitů apod.).
·         Otázka motivace pro řidiče IAD, aby využívali systém záchytných parkovišť 
a otázka ujasnění si jaký je cíl cesty různých kategorií uživatelů IAD.
·         Podklady, ze kterých byla nastavena prezentovaná cenová politika.

3. Různé
 V této části byly diskutovány komisí a zazněly dotazy, které přímo nesouvisely 
s prezentací PODK Ing. Horského. Jednalo se převážně o tyto body:
·         Pan Braný zdůraznil, že zápis z jednání komise by měl vyhotovovat tajemník 
dopravní komise.
·         Náměstek primátora pro dopravu vysvětlil svoji funkci a kompetence. Spolu 
s předsedou komise vymezil části dopravní problematiky spadající pod jiné náměstky 
a tajemníka ÚM (odbor dopravy a silnič. hospodářství).  
·         Pan Kaska navrhl, zda by v této části jednání byly na příštích jednáních probírány 
i jiné oblasti v problematice dopravy ve městě. Konkrétně navrhl řešit obnovu dopravního 
značení přechodů pro chodce na Rudolfovské třídě.

4. Závěr
Předseda komise poděkoval za všechny náměty a připomínky členů komise a vyzval komisi 
k návrhu usnesení z dnešního jednání:
Komise bere na vědomí řešení PODvK
Schváleno: 9-9/0/0
Komise doporučuje schválit PODvK jako koncepci k dalšímu zpracování
Schváleno: 8-8/0/1
Komise žádá, aby před realizací všech etap byl dopravní komisi předložen návrh každé 
další realizace PODvK
Schváleno: 9-9/0/0
Dopravní komise po hlasování o usnesení ukončila jednání v 19:00.

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 18:04 hod.

Soubor usnesení:
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K bodu: Prezentace "Projekt organizace dopravy v klidu"

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2015:

dopravní komise rady města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
řešení "Projektu organizace dopravy v klidu"

II. d o p o r u č u j e
schválit "Projekt organizace dopravy v klidu"

III. ž á d á
před realizací všech etap, aby byl dopravní komisi předložen návrh každé další realizace 
"Projektu organizace dopravy v klidu".

V Českých Budějovicích dne 6. 1. 2016

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

Ověřil(a): Ing. Jiří Peltan

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


