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OKRM/151/2017/Z/74

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 9. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

15. 11. 2017

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

Omluveni: Ing. Michal Boháč, DiS., Mgr. Jan Ptáčník

Nepřítomni:

Hosté: Ing.   Jiří  Krupička, starosta Obce Hrdějovice

Schválený program:

1. Průběžné hodnocení projektů na podporu ochrany životního prostředí pro rok 2017
Členové komise vyhodnotili dosavadní průběh některých projektů podpořených Dotačním 
programem Města České Budějovice na podporu životního prostředí na rok 2017. Všechny 
diskutované projekty zatím probíhají v souladu s jejich deklarovanými cíli.

2. Komerční zóna Hrdějovice ( při hlavní komunikaci Nemanice - Borek) - host starosta obce 
Ing. Jiří Krupička
Přijato usnesení č. 9/2017 (9 - 9,0,0)
Ing. Krupička informoval komisi o uvažované zóně mezi Nemanicemi, Borkem 
a Hrdějovicemi (v katastru obce Hrdějovice). Územní plán pro danou oblast byl schválený 
v roce 2010, ze strany dotčených sousedních obcí (včetně Českých Budějovic) k němu 
nebyla žádná připomínka. Celý dotčený pozemek v oblasti jižně od Makra je v soukromých 
rukou (společnost CTP tamní pozemky odkoupila od soukromníků, nikoli od obce). 
Existuje pouze územní studie. Podle této územní studie by mělo být zřízeno připojení 
oblasti na kruhový objezd blíž Nemanicím a chodník. V územní studii není žádná zmínka 
o logistickém centru. Žádný zájem o vybudování logistického centra zatím nikdo oficiálně 
neoznámil. Není zřejmé, odkud informace o záměru pochází.
Stavba by před  případnou realizací vyžadovala řízení EIA.
Komise diskutovala o výstavbě komerčních zón v obcích sousedících s Českými 
Budějovicemi.
 

3. Různé informace
V bodě různé proběhla diskuse o stávající dopravní situaci po změnách v dopravě (nový 
příjezd automobilů od Prahy a parkovací zóny). Někteří členové poukazovali na chaotičnost 
a nekoncepčnost některých aktuálních opatření a na nezájem o podněty občanů ze strany 
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města. Některé návrhy na zlepšení dopravní situace narážejí na rigidní postoj PČR. Proto se 
členové komise dohodli zařadit toto téma jako oficiální bod na některé z následujících 
jednání komise 2018. K plánovanému jednání o dopravní situaci ve městě  budou přizvány  
kompetentní osoby z magistrátu města a náměstek pro dopravu. 
Opět bylo otevřeno téma městské zeleně. Členové komise se dohodli, že začnou intenzivně 
pracovat na rozšiřování zeleně v centru Českých Budějovic.

4. Závěr
Příští zasedání ve středu 20.12.2017

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.

9. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Komerční zóna Hrdějovice ( při hlavní komunikaci Nemanice - Borek) - host starosta 
obce Ing. Jiří Krupička

komise rady města pro životní prostředí přijala   u s n e s e n í   č. 9/2017:

komise rady města pro životní prostředí

d o p o r u č u j e
aby prostřednictvím patřičných odborů věnovala pozornost  dalším případným podobným záměrům 
okolních obcí. Dále doporučuje radě města, aby město vstoupilo do řízení EIA, pokud by se firma 
CTP skutečně rozhodla začít pracovat na vybudování logistického centra s potenciálem zvýšení 
dopravní zátěže i na území Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích dne 22. 11. 2017

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

Ověřil(a): Ing. Lubomír Mezník

Ing. Lubomír Mezník
předseda komise


