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OKRM/15/2015/Z/6 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 1. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj konaného 

dne 26. 1. 2015 

Přítomni: Ing. arch. Jiří Brůha, Pavel Diviš, Vlastimil Hoch, Ing. Jaroslav Mach, 

Mgr. Ivan Nadberežný, Vladimír Petráš, DiS., Ing. arch. Marie Petrmanová, 

Petr Tichý, Ing. Tomáš Trantina, Ing. arch. Miroslav Vodák, 

Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Ivo Moravec, Ing. Eliška Richtrová, 

Ing. arch.  Jan Němec 

Schválený program: 

1. Úvod 

Jednání bylo zahájeno v 16:30 hod. Jednání komise zahájil a řídil předseda komise. 

Následovalo seznámení a představení nejprve jednotlivých členů komise, pak hostů. Dále 

byl představen a odsouhlasen program jednání. 

2. Seznámení s jednacím řádem 

Všichni členové byli seznámeni s jednacím řádem. 

V rámci diskuze byl vyjasněn potřebný počet členů přítomných na jednání pro usnášení se. 

Dále bylo dohodnuto, že v případě usnesení bude vždy do zápisu uváděn poměr hlasování. 

Jako pověřený člen komise byl zvolen Ing. arch. Vladimír Zdvihal, který bude od příštího 

jednání též vyhotovovat zápis. 

3. Plán práce na I. pololetí - projednání návrhů na doplnění plánu práce od jednotlivých členů 

komise 

Nejprve byly prodiskutovány a dohodnuty termíny dalších jednání a to na: 

23. 2. 2015 

23. 3. 2015 

13. 4. 2015 

18. 5. 2015 

15. 6. 2015 a to vždy od 16:00. 

Dále byly útvarem hlavního architekta (ÚHA - sekretář) představeny jednotlivé tematické 

okruhy připravené na první pololetí. Z nich byla na příští únorové jednání vybrána 

problematika umístění sochy Přemysla Otakara II a problematika otáčivého hlediště 

v Českém Krumlově. Podklady k oběma tématům zajistí ÚHA. Dále bylo předběžně určeno 

projednání problematiky územního plánu na březnové jednání. K plánu práce na první 

pololetí nebyl na tomto jednání dalšími členy komise doplněn žádný další konkrétní bod. 
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4. Různé 

Během diskuze se řešila další možná náplň a rozsah témat příštích jednání, např. zda se 

komise bude vyjadřovat k jednotlivým změnám ÚP. Změny ÚP je možné sledovat průběžně 

na: http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/uzemni-plan/stranky/uzemne-planovaci-

dokumentace.aspx nebo na: http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/uzemni-

plan/stranky/zmeny-uzemniho-planu-mesta-ceske-budejovice.aspx .Účelné je vyjadřovat se 

pouze k zásadním změnám. Komise je poradním orgánem RM a je tedy možné, že bude 

komise požádána prioritně o projednání témat a přijetí usnesení jako podklad pro RM. Na 

některé budoucí jednání je potřeba pro informaci připravit seznam strategických dokumentů 

města a zároveň seznam připravovaných investičních záměrů za jednotlivé odbory (ÚHA). 

Dalším z témat byla možnost zadání studentských prací a prosba hosta Ing. arch. Jana 

Němce o zaslání námětů na rozvojové či problematické lokality, které by bylo vhodné zadat 

jako témata pro studentské práce v příštím semestru. Závěrem diskuze byla 

Ing. arch. Miroslavem Vodákem uvedena krátká prezentace na téma současné české 

architektury a způsobů jak je možné se k takové architektuře v Českých Budějovicích 

dopracovat. Dále bylo upozorněno na přijetí dokumentu "Politika architektury a stavební 

kultury", ke kterému bude na příští jednání Ing. arch. M. Vodákem zpracována krátká 

prezentace. 

5. Závěr 

Závěrem bylo předsedou shrnuto první jednání a zopakovány úkoly na příští jednání.  

ÚHA:  

-  zajistí podklad pro příští jednání týkající se umístění sochy Přemysla Otakara II 

- zajistí podklad pro příští jednání týkající se problematiky otáčivého hlediště v ČK 

-  zajistí na březnové setkání k ÚP účast hosta z odboru územního plánování (OÚP) 

-  začne zpracovávat seznam strategických dokumentů města a seznam investičních 

záměrů za jednotlivé odbory 

Ing. arch. Mirek Vodák: 

- připraví na příští jednání prezentaci k dokumentu "Politika architektury a stavební 

kultury"  

 

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

Soubor usnesení: 

Na tomto jednání nebyla přijata žádná usnesení. 

 

V Českých Budějovicích dne 28. 1. 2015 

Zapsal(a): Ing. Marcela Lokvencová, sekretářka komise 

Ověřil(a): Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

 

 

Vlastimil Hoch 

    předseda komise 
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