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OKRM/100/2016/Z/45

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 6. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj konaného 

dne 28. 6. 2016

Přítomni: Ing. arch. Jiří Brůha, Vlastimil Hoch, Ing. Jaroslav Mach, Bc. Vladislav 
Nadberežný, Vladimír Petráš, diplomovaný technik, Ing. arch. Marie 
Petrmanová, Ing. Tomáš Trantina, Ing. arch. Miroslav Vodák

Omluveni: Libuše Oulehlová, Petr Tichý, Jan Tomeček

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Petr Holický, Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Michal Šram, 
Ing. arch. Martin Malec, Ing. arch. Jan Němec

Schválený program:

1. Úvod
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Jednání řídil Vlastimil Hoch.

2. Prezentace cyklogenerelu
-          M. Vodák: cyklogenerel zpracoval Ing. Adolf Jebavý/ADOS a představuje koncepci 
rozvoje cyklodopravy, která by měla vést ke zvýšení podílu cyklistů na vnitroměstské 
dopravě a to s velmi dobrým pomerem vynaložených investic a výsledného efektu. Podle 
analázy je v současnosti řada „oficiálních“ cyklotras pouze formální, fyzicky není žádným 
způsobem značená a není spojitá. Cyklodoprava má řadu pozitivních  ekonomických, 
ekologických, zdravotních a sociologických dopadů. Koncepce je postavená na několika 
základních bodech: opatření pro cyklisty je nutno dělat s důrazem na rychlost, spojitost, 
bezpečnost a kromě rekreačních cyklotras kolem řek je nutné řešit i dopravní cyklotrasy 
v uličních profilech. Podle intenzit dopravy rozděluje cyklotrasy na páteřní sběrné 
komunikace s vyznačenými cyklopruhy/piktogramy, rekreační cyklostezky v přírozených 
koridorech kolem parků a řek a zóny 30 v jednotlivých městských čtvrtích. Zároveň je 
důležité v odpovídající kvalitě budovat i doprovodnou infrastrukturu(stojany).
-          M. Vodák: jakékoliv opatření pro cyklisty by město mělo konzultovat s městským 
cyklokoordinátorem nebo zpracovatelem generelu.  

3. Prezentace aktuální koncepce IPODu
-          F. Konečný: jde o aktualizaci koncepce z roku 2008, která slouží jako podklad pro 
plánování dopravních staveb. Zpracovatelelm je Ing. Šesták z Mott MacDonald. Budějovice 
mají poměrně malý katastr města, velkou motorizaci na jednoho obyvatele, chybí zde 
dokončený městský okruh pro vnitroměstkou dopravu i dálnice D3 a tangenty pro tranzitní 
dopravu. IPOD popisuje dopravní význam jednotlivých staveb, jejich priority 
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a předpokládaný termín realizace. Řada staveb souvisí s dálnicí D3, kde je aktuální termín 
zprovoznění po roce 2020. Zásadni je výstavba několika nových mostů přes Vltavu a tunel 
pod železnicí. V podrobnějším detailu řeší IPOD vnitroměstské komunikace, kde navrhuje 
několik zkapacitnění křižovatek, koridory pro MHD i řešení nových přechodů pro chodce.
 
-          M. Vodák: dopravní stavby v zastavěném území města by se měly řešit také 
s důrazem na kvalitu okolních veřejných prostranství.
 
-          T. Trantina: je možné IPOD zveřejnit na webu? Po projednání a schválení ano.

4. Prezentace aktuální koncepce parkování
-          F. Konečný: město připravuje v širším centu zavedení parkovacích zón 
s rezidentským, abonentním a návštěvnických režimem. Cilem je regulovat parkování 
takovým způsobem, aby se našel optimální vztah mezi cenou parkovného a parkovací  
kapacitou v území (primárně nemá jít o tržby, ale o možnost zaparkovat). Město dále 
připravuje několik kapacitních parkovacích ploch a parkovacích domů.
 
-          M. Malec: dotaz na analýzu poptávky a poměru mezi abonenty a rezidenty?
 
-          J. Brůha: dotaz na vymezení jednotlivých zon pro abonenty a rezidenty?
 
-          F. Konečný: podkladem pro návrh byla analytická část.
 
-          M. Vodák: otázku je, zda naopak nenastavit cenu parkovného tak, aby systém 
dlouhodobě vydělával na stavbu parkovacích domů.
 
-          F. Petráš: i minimální cena může být motivace parkovat na svém pozemku a mělo by 
dojít k redukci nepojízdných vraků, které zabírají místo
 
-          T. Trantina: je možné PK zveřejnit na webu? Po projednání a schválení ano.
 
-          F. Konečný: dále prezentoval připravovanou linku elektrických midibusů, která 
protne historické centrum města. Zároveň obslouží předměstí, nemocnici, nádraží 
a záchytná parkovište. Kapacita cca 15-40 osob, interval cca 10 minut.
 
-          M. Malec: zmínil problematiku těžké dopravy ve vztahu ke statice a historické 
hodnotě domů v Městské památkové rezervaci.
 
-          P. Holický: uvažuje se o zřízení zastávky na Dlouhé louce (Kaufland)
 
-          P. Mach: v souvislosti s výjezdem autobusů z Krajinské zmínil dlouhodobý problém 
s řešením celé křižovatky na Mariánském náměstí.
 
-          M. Vodák: důraz  na vzhled zastávek a označníků v historickém centru.

5. Prezentace parkovacího domu u sportovní haly
-          M. Vodák: komise hodnotila architektonický a urbanistický koncept, dopravní 
a konstrukční řešení a celkovou komplexnost návrhu. Ze tří variant vybrala návrh A8000, 
který nejlépe splnil zadávací podmínky a zároveň byl stavebně nejlevnější. Město tak 
pravděpodobně výrazně ušetřilo a tento postup by mohlo u podlimitních zakázek opakovat 
častěji (kvalitativní kritéria).
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-          J.  Němec: důležité je kvalitní zadání, termíny odevzdání a výše „skicovného“.
 
-          Plánovaná kapacita je cca 450 parkovacích míst v první a cca 700 ve druhé etapě. 
Město se na celkovou investici pokusí získat dotace.

6. Dopis občanů ke kauze Malý jez
-          T. Trantina: jde urbanisticky i krajinářsky o natolik významné území, že jeho řešení 
by měla posoudit i tato komise, zvláště pokud o to žádají občané.
 
-          Vzhledem k rozsáhlé problematice v komisi nedošlo k jednoznačné shodě. Řada 
veřejně dostupných informací ukazuje na některé diskutabilní body ohledně etapizace, 
vstupních dat i technického řešení. Komise může odhlasovat doporučení pro RM ve dvou 
variantách: 1/ nulová varianta 2/ zpracovat projekt pro všechny tři etapy na základě 
aktuálních dat a tento porovnat s vypracovaným projektem etapy první.
 
-          Je nutné brát v úvahu, že Povodí Vltavy může akci realizovat i bez schválené 
smlouvy s městem.
.
-          F. Konečný, P. Holický: uvedený postup je možný.

7. Závěr
-          Další termíny zasedání komise budou upřesněny podle časových možností. Témata 
pro jednání budou upřesněna podle připomínek členů komise a RM.
 
-          Zasedání komise skončilo v 19:30.

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.

6. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj bylo ukončeno v 19:30 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2016

Zapsal(a): Ing. Tomáš Trantina, člen komise

Ověřil(a): Jan Tomeček

Vlastimil Hoch
předseda komise


