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OKRM/162/2015/Z/77

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 7. jednání dopravní komise rady města konaného dne 11. 11. 2015

Přítomni: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Daniel Beták, Milan Brabec, RSDr. Petr Braný, 
Bc. Šimon Heller, Ing. Václav Kaska, David Lataj, Ing. Pavel Maule, Ing. Jiří 
Peltan

Omluveni: Bc. Jiří Kudláček, Ing. Martin Stašek

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Petr Holický, Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Daniel Šesták

Schválený program:

1. Úvod
Účastníci se sešli v zasedací místnosti č. 203 historické budovy radnice nám. Přemysla 
Otakara II. č. 2, České Budějovice.
Sekretář komise přivítal přítomné členy komise, hosty a zahájil jednání.
Členové obnovené komise i hosté se postupně představili. Náměstci primátora stručně 
seznámili přítomné s cíli, rozsahem práce a úkoly komise. Řízení jednání se pak ujal 
staronový předseda.
Zapisovatelem byl stanoven  Peltan.
Schváleno: 9-9/0/0
Komise schvaluje program jednání.
Schváleno: 9-9/0/0

2. Prezentace "Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy"
Předseda uvedl materiál, poukázal na dřívější projednávání  IPOD v minulém volebním 
období, v dubnu letošního roku i v souvislosti s jinými projednávanými body (generel 
MHD, rozšíření zóny plac. stání, záchytná parkoviště, koridor MHD, generel cyklodopravy) 
a předal slovo zpracovateli D. Šestákovi.
Zpracovatel komentoval písemně předložený a zároveň promítaný materiál. Zaměřil se 
především na dílčí části – rozšíření zóny placeného stání a na to navazující zřizování 
záchytných parkovišť vč. nabídky přepravy parkujících novými linkami minibusů MHD do 
centra. Dále probral varianty organizace dopravy s cílem zvýšení plynulosti dopravy 
v nejzatíženější ulici Na sadech vč. nezbytných stavebních úprav, změn dopravního 
značení, doporučených cyklotras a úprav přechodů pro pěší. Detailně probral i k realizaci 
připravovanou změnu dopravního uzlu Žižkova – Nádražní. Zodpověděl dotazy 
a připomínky členů komise.
Během prezentace se několik členů postupně omluvilo a odešlo. Komise se stala před 
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ukončení m bodu neusnášení schopná a proto bylo rozhodnuto, že usnesení bude přijato na 
příštím zasedání.

3. Různé

4. Závěr

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.

7. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 16:11 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 2. 12. 2015

Zapsal(a): Ing. Jiří Peltan, předseda komise

Ověřil(a): David Lataj

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


