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OKRM/12/2017/Z/6

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 9. jednání dopravní komise rady města konaného dne 15. 11. 2016

Přítomni: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Daniel Beták, Bc. Šimon Heller, Ing. Pavel Maule, 
Ing. Jiří Peltan

Omluveni: Milan Brabec, RSDr. Petr Braný, Ing. Václav Kaska, Bc. Jiří Kudláček, David 
Lataj, Ing. Martin Stašek

Nepřítomni:

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D., Mgr. Anna Šlechtová

Schválený program:

1. Úvod
Účastníci se sešli v zasedací místnosti č. 203 historické budovy radnice nám. Přemysla 
Otakara II. č. 2, České Budějovice. Zasedání dopravní komise započalo v 16:00.
Předseda komise přivítal přítomné členy komise a hosty a nechal hlasovat členy komise 
o zvolení zapisovatele pro toto jednání. 
Zapisovatelem byl stanoven  člen komise Ing. Bartuška a ověřovatelem byl pověřen 
Ing. Peltan.
Komise nebyla usnášení schopná. Z tohoto důvodu proběhla neformální diskuse k dopravní 
problematice ve městě (viz. níže).

2. "Diskuze nad plánovaným projektem tunelu pod jižním zhlaví železniční stanice České 
Budějovice"
Pan Ing. Konečný přednesl výsledky jednání o chystaném dopravním projektu v podobě 
tunelu pod jižním zhlaví železniční stanice České Budějovice. Při jednání byly hodnoceny 
dvě varianty s dopravními inženýry ze společnosti Mott MacDonald z hlediska modelu 
dopravy. 
Na jednání byly řešeny dvě varianty - stávající varianta tunelu a nová varianta podjezdu 
vedeném v oblouku a napojeném na novou okružní křižovatku místo současného křížení 
Plynárenské a Dobrovodské ulice. 
Výhoda původní varianty je spatřována v tom, že není nutné dělat změnu v ÚP města České 
Budějovice, je možné vedení linek MHD, zůstává zachováno čtyřpruhové kapacitnější 
vedení, aj. Naopak nevýhoda je spatřována ve vyšší finanční náročnosti výstavby, 
v demolici současného mostního nadchodu pro pěší nebo v demolici části zástavby při ulici 
Dobrovodská.
Výhody nové varianty tohoto dopravního projektu jsou spatřovány především v očekávané 
nižší finanční náročnosti výstavby, v přímém napojení na „Zanádražní komunikaci“, 
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v zachování lávky pro pěší, aj.
Kalkulace ekonomické náročnosti výstavby u nově pojaté varianty dopravní stavby se 
momentálně zpracovává.

3. "Jak se daří bikesharingu Rekola ? Příležitosti a otázky, které přináší."
Po diskuzi si převzala slovo paní Anna Šlechtová, seznámila členy dopravní komise 
s aktuálním vývojem bikesharingového projektu „Rekola“, který funguje v Českých 
Budějovicích již druhým rokem.
Krátce seznámila členy komise s atributy systému a jeho fungováním, se statistickými údaji 
vyjadřující efektivitu systému umožňující sdílení kol obyvateli města. Bikesharingový 
projekt Rekola v Českých Budějovicích patří mezi úspěšné  projekty fungují na obdobné 
bázi v některých větších městech v ČR. Uživatelé si mohou po zaplacení registračního 
poplatku individuálně zapůjčit bicykl ve vyhrazených zónách na území města, libovolně jej 
využít a vrátit zpět do zóny. Vše funguje na elektronické on-line bázi, kdy uživatel požádá 
přes internetovou aplikaci v mobilu a vydání hesla k zámku pro konkrétní bicykl v jeho 
blízkosti. Při jeho vrácení kolo jednoduše uzamkne a nahlásí jeho polohu do mobilní 
aplikace pro případné další uživatele. Paní Šlechtová dále vyzdvihla přínos projektu pro 
obyvatele města a obecně pro město v těchto bodech:
1.   Fungující služba 24/7
2.   Atraktivní pro turisty
3.   Rozšíření možností dopravy
4.   Koncept SMART CITIES
5.   Rozvoj občanské společnosti – vytváří aktivní komunitu lidí, kteří podporují 
cyklistickou dopravu ve městě a kteří pořádají kulturní a společenské akce
Byly předneseny materiály, které poskytují náhled na systém cyklistické dopravy ve městě 
z pohledu jeho uživatelů – zejména se jedná o problémy s cyklistickou dopravou ve městě, 
které by bylo vhodné řešit, pohled na různé systémy kolostavů a jejich stav, konkrétní 
případy nevhodného řešení apod.
Paní Šlechtová poděkovala za vyslyšení a rovněž vyjádřila díky statutárnímu městu České 
Budějovice za podporu ve formě příspěvku na tvorbu marketingových materiálů projektu.
Na závěr proběhla rozsáhlá diskuze ohledně délky užívání kol uživateli systému, možnost 
užívání kol zahraničními turisty, stavu cyklistické infrastruktury ve městě, možnosti dalšího 
rozvoje bikesharingového systému, aj.
Tento bod bude projednán i při dalším zasedání dopravní komise.

4. Různé
Dopravní komise ukončila jednání v 18:00 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.

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

Soubor usnesení:
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V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2016

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

Ověřil(a): Ing. Jiří Peltan

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


