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OKRM/5/2017/Z/4

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 1. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj konaného 

dne 3. 1. 2017

Přítomni: Vlastimil Hoch, Ing. Jaroslav Mach, Libuše Oulehlová, Vladimír Petráš, 
diplomovaný technik, Ing. Tomáš Trantina, Ing. arch. Miroslav Vodák

Omluveni: Ing. arch. Jiří Brůha, Bc. Vladislav Nadberežný, Ing. arch. Marie Petrmanová, 
Petr Tichý, Jan Tomeček

Nepřítomni:

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

Schválený program:

1. Úvod
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Jednání řídil Vlastimil Hoch. Program byl schválen bez 
připomínek.

2. Prezentace projektu Kanovnické
-        J. Němec: stručně popsal současný stav, na příští komisi bude pozvána paní 
architektka Zachová.
 
-        M. Malec, M.Vodák: požádal o informace pro územní komisi, respektive o náhled 
aktuálního stavu před dalším jednáním.
 
-        F. Konečný: město chce projekt realizovat, letos počítá se stavebním povolením.

3. Problematika městských alejí (dopis ohledně aleje u KU)
-        V. Hoch:  přečetl dopis pana architekta Štorma, který se týká možnosti obnovy aleje 
na Lidické třídě, které údajně brání řada technických souvislostí.
 
-        M. Vodák: jde obecný problem, kdy v uličním profilu často nezbývá místo pro 
stormy. Město by mohlo mít koncepci, jak k tomuto tématu přistupovat a jak ho řešit. 
Pokud by došlo k opravě Lidické třídy a změně šířkového uspořádání ulice, pak je možnost 
alej obnovit v celé délce (i když se změnil urbanistický kontext). Zmínil ekologické, 
ekonomické a společenské přínosy veřejného prostoru s alejemi.
 
-        V. Petráš: zmínil možnost toto řešit v rámci náhradní výsadby, případně spolupráce 
mezi městem a developery.
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-        P. Holický: město jedná o nabytí resp. koupi některých pozemků v městských 
parcích, například Háječek.
 
-        J. Němec: s panem architektem Štormem se osobně sejde a proberou možnosti.

4. Strategický plán města (prezentace, vztah k architektuře a urbanismu, zapojení komise)
-        P. Holický: aktuálně se zpracovávají průzkumy, ze kterých vzejdou strategické 
okruhy, které by se měly řešit v rámci pracovních skupin. Pokud by se týkaly architektury 
a urbanismu, měla by být zapojena i komise a ÚHA. Mohl by vzniknout například seznam 
prioritních staveb.
 
-        M. Vodák: urbanistický koncept města má výrazné dopady život jeho obyvatel ve 
všech oblastech a mimo jiné i zásadní vliv na rozpočet (náklady na infrastrukturu). Profese 
architekta je u zpracování SP velmi důležitá, stejně jako relevantní data o současném stavu 
města a jeho předpokládaném vývoji v čase.
 
-        T. Trantina: zmínil možnost lepší propagace ze strany města a participace občanů 
(aktuální příklad z Brna).

5. Investiční záměry na rok 2017 (výhled 2018)
 
-        F. Konečný: stručně vyjmenoval aktuální záměry.
 
-        T. Trantina: požádal o prezentaci, kterou měl pan Šeda na územní komisi.
 
-        M.Vodák: aktuální seznam investic by měl být samozřejmostí, ÚHA by se pak měl 
aktivně zajímat o projekty, kde jde o architekturu a urbanismus, definovat zadání 
a doporučovat postup při veřejné zakázce.
 
-        M. Malec: zmínil příklad rekonstrukce sporotvní haly, který není odbornou veřeností 
vnímán pozitivně (přijmutí daru ve formě dokumentace).
 
-        F. Konečný: po letech odkladů je to nejrychlejší řešení a podle právní analýzy není 
v rozporu se zákonem.

6. Materiál Město a voda
Bod přesunut na další zasedání komise.

7. Strategický přístup a možnosti řešení prostoru čtyř kvadrantů - Generála Píky, Nádražní, 
Jírovcova
Bod přesunut na další zasedání komise.

8. Návrh na dočasnou instalaci „ kulturního amfiteátru“ na Mariánském náměstí.
Bod přesunut na další zasedání komise.

9. Diskuse
-        J. Němec: informace o rekonstrukci přístřešků u Juvelu a podobné problematiky 
u loubí na Pražské třídě. 
 
-        M. Vodák: navrhl, aby se jedna z příštích komisí věnovala prezentaci městského 
architekta a celkové koncepční práce ÚHA.
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10. Závěr
-        Další termíny zasedání komise budou upřesněny podle časových možností. Témata 
pro jednání budou upřesněna podle připomínek členů komise a RM.
 

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.

1. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj bylo ukončeno v 18:30 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 3. 1. 2017

Zapsal(a): Ing. arch. Miroslav Vodák, člen komise

Ověřil(a): Ing. Tomáš Trantina

Vlastimil Hoch
předseda komise


