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OKRM/69/2017/Z/33

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 3. jednání dopravní komise rady města konaného dne 21. 3. 2017

Přítomni: Ing. Daniel Beták, Milan Brabec, Bc. Šimon Heller, Ing. Václav Kaska, Bc. Jiří 
Kudláček, David Lataj, Ing. Pavel Maule, Ing. Jiří Peltan

Omluveni: Ing. Ladislav Bartuška, RSDr. Petr Braný, Ing. Martin Stašek

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Petr Holický, Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Eduard Nejdl

Schválený program:

1. Úvod
- Zvolen zapisovatel pan Ing. Pavel Maule
- Zvolen ověřovatel pan ing. Jiří Peltan
- Souhlas s body programu bez výhrad

2. Různé
První bod v různém. Pan Peltan informoval o účasti (jako host) na 2. zasedání Dopravního 
výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 16.3.2017.  V rámci akce došlo 
k návštěvě letiště Planá včetně prohlídky dráhy, věže i dalších zařízení a seznámení s jeho 
dosavadním i očekávaným rozvojem. Na zasedání se řešila i dopravně obslužná situace 
letiště. Dále vyhodnocení programu jízdenka JIKORD, stav zavádění integrovaného 
dopravního systému v českobudějovické aglomeraci, propojení 5. etapy zanádražní 
komunikace s obchvatem Srubce a další dopravně technické informace v Jihočeském kraji.
 
Doplněn výklad k letišti panem Konečným ohledně napojení na stávající komunikace. 
Navigační systém letiště je ve fázi přípravy výběrového řízení.  
 
Přizván host pan Eduard Nejdl pověřený řízením odboru správy veřejných statků.
 
Byly položeny dotazy pana Lataje a připomínky ohledně závad na komunikacích v ulici 
Dobrovodská, Dvořákova a Žižkova doloženo fotodokumentací s tím, že se tím správa 
veřejných statků bude zabývat. 
 
Dále požadavky na časnější čištění komunikací (jarní čištění). Dle vyjádření pana Nejdla 
započne od 3.4. do konce června. Bude se dělat intenzivnější čištění s dvojnásobným 
rozpočtem. Koordinace spolupráce s ČEVAK
 
Dále zmíněny závady na cyklistických trasách (dva sloupky uprostřed mostku na 
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cyklostezce do Mlýnské ulice u obchodní akademie). Správa veřejných statků nechá 
zvýraznit či přemalovat.
 
Další závada se týká na cyklotrase mezi restaurací Klika a hotelem Budweis. Žádá 
o zvýraznění v rámci bezpečnosti. Pan Kaska žádá, kde je to možné, o zvážení 
a případnému odstranění sloupků které jsou obecně velkým nebezpečím pro cyklisty. 
 
Pan Konečný zmínil problematiku nových kolostavů, které kritizovali někteří Zastupitelé. 
Zmíněna připomínka, že kolosta-vy nejsou v jedné linii, ale po prověření SVS obhajuje svůj 
výběr.
 
Dotaz na možnost posunutí vodorovného značení pruhů v levém odbočení v křižovatkách. 
Konkrétně ulice Dobrovodská – Rudolfovská a Průmyslová – Mánesova. SVS projde 
problematiku s DP a pokud to půjde, tak vyhoví.
 
Dotaz pana Kudláčka ohledně povrchu v ulicích Rudolfovská mezi Madetou a křižovatkou 
s Vodní ulicí, který není v ideálním stavu. Zmiňoval pád cyklisty na kole díky 
nerovnostem. SVS prověří povrchovou úpravu v místě.
 
Pan Lataj přednesl další bod zbudování nového přechodu nebo změnu omezení rychlosti 
v oblasti Pětidomí. Ulice Družstevní, Pod Lékárnou, A. Kříže, E. Beneše. Dopravní značení 
spadá pod SVS (pan Nejdl a pan Podhola).
Pan Konečný zmiňuje velký střet v záměrech s dopravní policií. Obecně nechce policie 
schvalovat omezení na 30km na páteřních komunikacích. Bude předloženo hned na 
pondělní poradě PČR a zjištěno stanovisko.
 
Obecně projednány názory ohledně zaváděcích tarifů nových parkovacích zón
 
Projednány stavy rozpracovanosti cyklotrasy včetně lávky na Planou a realizace nových 
úseků 
 
František Konečný zmínil plánované veřejné setkání s občany ohledně dopravy dne 4.4. 
v zasedací místnosti zastupitelstva od 17:00ti hodin, kde budou vysvětlovány klíčové plány 
dopravních staveb včetně nových plánovacích zón včetně realizace.
 
Dále podal informaci o nově plánovaném parkovacím místě pro elektromobil na náměstí 
a o nových kiss and ride místech u vjezdu do Mercury (na městském pozemku). 
Architektonicky se řeší stavba u nádraží v koordinaci se SŽDC (parkovací dům pro 
cyklisty).
 
Dotaz na kruhový objezd v investici Jihočeského Kraje (mezi Městským soudem 
a vědeckou knihovnou) zvažována možnost sjezdu k nábřeží „za knihovnu“ a bude součástí 
komplexního řešení (studie průjezdnosti, schválení dopravní policií atp.)

3. Závěr
Další jednání dopravní komise je naplánováno na 25.4. Jednání této dopravní komise rady 
města bylo ukončeno v 18:00
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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 18:00 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2017

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

Ověřil(a): Ing. Jiří Peltan

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


