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OKRM/139/2015/Z/65

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 10. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 

21. 10. 2015

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Richard 
Schötz, Libuše Smolíková, MBA, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková, 
Mgr. Martina Vodičková, Ing. Michal Voleník

Omluveni: Ing. Petr Šalda

Nepřítomni:

Hosté: Martin Mlčák, Mgr. Iva Sedláková, Ing. Jaromír Talíř

Předsedkyně komise navrhla vynechat z programu bod č. 2, který bude projednán na dalším setkání 
komise, přítomní členové schválili upravený program 10. jednání komise.

Schválený program:

1. Přivítání, představení nových členů komise
Předsedkyně přivítala přítomné, jednotliví členové komise se představili, pan Křišťan 
vznesl požadavek na představení financování cestovního ruchu.

2. Přehled činnosti předchozí komise pro CR
Tento bod přesunut na příští jednání komise.

3. Projednání možnosti rozšíření parkovacích míst pro autobusy v Českých Budějovicích
Přijato usnesení č. 8/2015 (9 - 9,0,0)
Návrh pana Mráze, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství MM ČB, na 
rozšíření parkovacích míst pro autobusy v Dukelské ulici byl zamítnut. Pan Goetz 
navrhl zřízení (vyznačení) parkovacích míst pro autobusy na parkovišti u Sportovní haly, 
tento návrh byl komisí jednomyslně podpořen. K diskuzi se připojil pan náměstek Ing. Talíř 
a zmínil koncept Systém dopravy v klidu, s tím, že problematika parkování turistických 
autobusů by v tomto konceptu měla být také řešena.

4. Diskuze
Pan náměstek informoval členy o nedávno schválené Strategii rozvoje CR v Jihočeském 
kraji pro roky 2015-2020 a projevil přání bližší spolupráce mezi statutárním městem 
a JCCR, která by zahrnovala spolupráci, propojení aktivit a projektů. Pan náměstek dále 
informoval o nové struktuře Odboru kultury a cestovního ruchu. Pan Křišťan informoval 
o možnostech spolupráce s Chile (na základě návštěvy chilského velvyslance v Č. 
Budějovicích). Dále také vznesl dotaz ohledně distribuce propagačních materiálů do 
podniků CR ve městě, dotaz zodpověděl vedoucí TIC, Martin Mlčák. Pan Goetz 
a p. Hájková informovali o současném dění schůzek Krajského kolegia, jehož se účastní 
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zástupci MM ČB. Pan Goetz pozval členy komise na poslední akci Měsíce věží 
a rozhleden. Mgr. Sedláková informovala o odhalení sochy Přemysla Otakara II. dne 
28.10.2015 ku příležitosti 750. výročí založení města České Budějovice.

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.

Další jednání komise se uskuteční 10.11.2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti RM č. dveří 103.
10. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 17:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Projednání možnosti rozšíření parkovacích míst pro autobusy v Českých 
Budějovicích

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 8/2015:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice vymezit parkovací místa pro autobusy na parkovišti u Sportovní haly 
v maximálním možném počtu.

V Českých Budějovicích dne 21. 10. 2015

Zapsal(a): Libuše Smolíková, MBA, členka komise

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise


