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OKRM/131/2017/Z/64

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 7. jednání dopravní komise rady města konaného dne 19. 9. 2017

Přítomni: RSDr. Petr Braný, Bc. Šimon Heller, Bc. Jiří Kudláček, David Lataj, Ing. Pavel 
Maule, Ing. Jiří Peltan

Omluveni: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Daniel Beták

Nepřítomni: Milan Brabec, Ing. Václav Kaska, Ing. Martin Stašek

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D.

Schválený program:

1. Úvod
- Zvolen zapisovatel pan Ing. Jiří Peltan      6 – 6/0/0
- za ověřovatele bude považován ten, kdo jako první zašle připomínky            6 – 6/0/0
- Souhlas s body programu bez výhrad        6 – 6/0/0
- Schválení zápisu z minulého jednání 16.5.2017     6 – 6/0/0

2. Aktuální informace o dopravních stavbách ve městě: 
- parkovací zóny;
- podjezd pod kolejištěm ČD;
- lávka přes kolejiště ČD.
Přijato usnesení č. 7/2017 (6 - 6,0,0)
Náměstek primátora Konečný stručně seznámil přítomné se stavem přípravy a realizace 
jednotlivých staveb. 
Příprava parkovacích zón v severovýchodní části města (blok střed-východ), ohraničené 
ulicemi Pražská, Pekárenská, Nádražní, Rudolfovská a Na sadech, probíhá dle plánu. 
Očekávané spuštění projektu od 1.11.2017. Stavba parkoviště Jírovcova byla zahájena. 
Zkušební provoz může být zahájen od 1.11.2017. Minibusy zatím zajištěny zápůjčkou jen 4 
vozidla. Připravuje se zřízení nového kontaktního místa v IGY, kde si abonenti i rezidenti 
budou moci předplatit karty. Další možností  je stávající kontaktní místo Dopravního 
podniku v OC Merkury, na radnici a na internetu – www.parkovanicb.cz. Nebudou 
vydávány klasické papírové parkovací karty, nýbrž do systému bude vložena registrační 
značka vozidla.
Stavba úpravy vjezdu do Krajinské ulice z Mariánského náměstí včetně doplnění světelné 
signalizace a propojení buspruhů již byla zahájena. Komplikuje se průjezd ulicí Krajinská, 
skupina vlastníků domů podala podnět na zahájení správního řízení.
Podjezd pod kolejištěm ČD – sdružení AF-CYTYPLAN s.r.o. a SAGASTA, s.r.o. 
zpracovává technickou studii proveditelnosti tunelu cca 150m dlouhého mezi Průmyslovou 
a Plynárenskou ulicí, a to 4 pruhy v oblouku, spád až 6%.
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Připravuje se studie nové lávky pro pěší i cyklisty nad kolejištěm nákladového nádraží. 
Lávka má být v budoucnu posunuta o ulici k jihu, měla by směřovat z Družstevní ulice do 
Průmyslové i Mánesovy ulice.
 

3. Různé
Přijato usnesení č. 8/2017 
První bod v různém. Pan náměstek Konečný informoval o stavu realizace propojení ulic 
Strakonická – Horákova. Zatím bude vyloučen noční provoz – v době 22.00 do 6.00 hod. 
bude komunikace uzavřena dopravní značkou zákaz vjezdu pro veškerá vozidla.  Po 
dokončení bude provedeno nové měření hlučnosti v ulici Horákova, kde bude položen 
„tichý asfalt“.
Druhý bod v různém. Pan náměstek Konečný informoval o „oprášení“ záměru zřídit nový 
přechod pro pěší mezi protilehlými zastávkami MHD Senovážné náměstí – Metropol, který 
v r. 2011 rada neschválila Poptávka chodců ve směru parkoviště Jihočeské muzeum či 
šikmý chodník od hlavní pošty k Domu kultury Metropol je zde vysoká, jen málo chodců 
využívá disciplinovaně nedaleké přechody u osy ulic Žižkova nebo Dukelská. Záměr byl 
dopravní komisí  projednán a doporučen již v minulém volebním období na schůzi 
7.3.2012, a to dle projektu atelieru SIS s vypuštěním stávajícího přechodu v ose Žižkovy. 
Po projednání bylo o návrhu hlasováno. 
Třetí bod v různém. Na dotaz předsedy Peltana pan náměstek Konečný informoval 
o zahájení výstavby lávky pro pěší a cyklisty směr Planá přes Vltavu u sportovního areálu 
Meteor.

4. Závěr
Po 18té hodině se stala komise neusnášení schopná a proto předseda schůzi ukončil.

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 18:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Aktuální informace o dopravních stavbách ve městě: - parkovací zóny;- podjezd pod 
kolejištěm ČD;- lávka přes kolejiště ČD.

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 7/2017:

dopravní komise rady města

b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o dopravních stavbách ve městě.

K bodu: Různé

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 8/2017:

dopravní komise rady města

d o p o r u č u j e
radě města řešit přechod pro chodce před Domem kultury Metropol. Aktualizovaný projekt bude 
předložen k posouzení dopravní komisi.
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V Českých Budějovicích dne 18. 10. 2017

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

Ověřil(a): Bc. Jiří Kudláček

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


