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OKRM/123/2017/Z/60

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 7. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

20. 9. 2017

Přítomni: Ing. Michal Boháč, DiS., Mgr. Pavel Kadlus, RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., Jan 
Mach, Ing. Libor Matoušek, Ing. Lubomír Mezník, Mgr. Jan Ptáčník, 
RNDr. Karel Roháček, CSc., Ing. Adam Truszyk, Luděk Volf, Marie Žvaková

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: RNDr. Michal Kohn, CSc.

Schválený program:

1. Průběžné hodnocení projektů na podporu ochrany životního prostředí pro rok 2017.
Členové komise vyhodnotili dosavadní průběh projektů podpořených Dotačním programem 
Města České Budějovice na podporu životního prostředí na rok 2017. Všechny podpořené 
projekty zatím probíhají uspokojivě.

2. Problematika světelného smogu v Českých Budějovicích.
Členové komise diskutovali problematiku světelného smogu v Českých Budějovicích. Bylo 
diskutováno osvětlení památek a zmíněny příklady některých výrazně zářících objektů 
(např. prodejna Sconto).
V příštím roce budou k dispozici dotace na veřejné osvětlení. Případná modernizace 
veřejného osvětlení v Českých Budějovicích by měla být realizována také s přihlédnutím ke 
snížení světelného znečištění. Byla diskutována i vhodnost jednotlivých typů osvětlení. 
Tématem se komise bude dále zabývat.

3. Různé informace.
Přijato usnesení č. 7/2017 (11 - 11,0,0)
Problematika zeleně na náměstí Přemysla Otakara II. (uveden příklad plánovaného 
ozelenění Václavského náměstí v Praze a Budějovické ulice v Táboře). Radní Michal Kohn 
zmínil možnost získání 90% dotace na ozelenění. 
K problematice zeleně v centru města komise na příští jednání pozve radního Jaromíra 
Talíře a hlavního architekta.
Zazněl návrh zadat studii na proveditelnost ozelenění v centru některé 
z českobudějovických středních či vysokých škol.
Radní Kohn prezentoval informace z Rady města ohledně práce ostatních komisí. Dále 
o akci „Rozkvetlé město“ (dosud v gesci Odboru kultury, nyní Odboru životního prostředí), 
kterou by bylo dobré oživit, uvést ve známost a zapojit do ní více občanů Českých 
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Budějovic.
Radní Kohn dále prezentoval návrh na revitalizaci Malého Vávrovského rybníka (ve hře je 
90–100% dotace). Rybník by mohl sloužit jako rekreační (nikoli ale jako koupaliště) pro 
obyvatele sídliště Vltava.

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 komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 18:50 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Různé informace.

komise rady města pro životní prostředí přijala   u s n e s e n í   č. 7/2017:

komise rady města pro životní prostředí

d o p o r u č u j e
radě města zapojit do řešení problému ozelenění centra Českých Budějovic studenty 
českobudějovických škol formou nabídky na vypracování odborné či kvalifikační práce.

V Českých Budějovicích dne 20. 9. 2017

Zapsal(a): RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., člen komise

Ověřil(a): Ing. Lubomír Mezník

Ing. Lubomír Mezník
předseda komise


