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OKRM/60/2015/Z/30 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 3. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj konaného 

dne 23. 3. 2015 

Přítomni: Ing. arch. Jiří Brůha, Vlastimil Hoch, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Ivan 

Nadberežný, Vladimír Petráš, diplomovaný technik, Ing. arch. Marie 

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

Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Omluveni: Pavel Diviš 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Michal Šram, Ing. arch. Jan Němec 

 

Schválený program: 

1. Úvod 

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Jednání komise zahájil a řídil předseda komise.  Dále 

byl předložen a odsouhlasen program. 

Jména jsou dále uváděna bez titulů. 

2. Návrh a umístění pietního místa v prostoru bývalého vojenského hřbitova v Plavské ulici 

Přijato usnesení č. 3/2015 (9 - 9,0,0) 

Jan Němec prezentoval návrh na umístění pietního místa (viz podklady pro jednání), 

doplnila Jana Tvarohová.  

Volná diskuse – místo by si vzhledem ke svému významu zasloužilo mnohem více, tzn. 

celkovou úpravu prostoru, ale vzhledem k současnému stavu prostoru a stávající výstavbě 

se jeví návrh jako vhodný - do budoucna by bylo vhodné provést inventarizaci podobných 

památných a pietních míst, aby se neopakoval zbytečný chvat - do budoucna by bylo 

vhodné zpracovat koncepční návrh úpravy tohoto pietního místa vč. úpravy zeleně. V tomto 

smyslu byl návrh schválen a bylo přijato doporučení 

3. Problematika městského mobiliáře a seznámení se se zpracovaným materiálem města 

,,Analýza veřejných prostranství" 

Přijato usnesení č. 4/2015 (8 - 8,0,0) 

Jan Němec prezentoval zpracovaný dokument „Analýza veřejných prostranství“ (ing. arch 

Jan Sedlák, 2014, viz podklady pro jednání). Materiál by měl sloužit především pro 

kultivaci veřejných prostranství z hlediska městského mobiliáře, úprav povrchů atp. Na 
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základě tohoto materiálu by se mělo dále postupně pracovat podrobněji na návrzích řešení 

vybraných prostranství (zatím v prostoru kolem KD Slavie). Komise má zvážit další 

postup, případně doporučit radě města dopracování analýzy do návodu (metodiky) pro 

postup v řešení městského mobiliáře jako takového a jeho umísťování. Zároveň by bylo 

nutné provázání metodiky se zpracovávanou aktualizací programu regenerace městské 

památkové rezervace. Dále by měly být doporučeny další lokality pro zpracování 

podobných analýz.  

Volná diskuse – řešení mobiliáře by mělo existovat včetně katalogu doporučených řešení- 

měly by být podobným způsobem řešeny i další lokality, např. na obytných sídlištích. 

K tomu by bylo vhodné provést inventarizaci takových lokalit a postupně je řešit.  

František Konečný – na koncepci městského mobiliáře se bude pracovat. 

Mirek Vodák – je nutná spolupráce s odborem SVS. Neexistují v současné době projekty 

v působnosti SVS, které by potřebovaly prověřit? 

Vladimír Zdvihal – součástí metodiky by měla být i pravidla chování všech uživatelů 

veřejných prostranství, zejména s ohledem na používání různých zařízení reklamních 

a provozně obchodních na veřejných prostranstvích. Principem by měla být dohoda 

o takových pravidlech, ale i způsob vynucení dodržování pravidel. 

V rámci volné diskuse byla otevřena i problematika nedostatečného personálního obsazení 

ÚHA, které takto nemůže objektivně zvládat všechny úkoly a požadavky na něj kladené. 

V souvislosti s tímto bodem jednání byl prezentován Michalem Šramem návrh úprav 

Kanovnické ulice v souvislosti se záměrem zřízení pěší zóny. Návrh byl z pracován 

z dopravně inženýrského hlediska, zejména jako podklad pro jednání s Policií ČR a jako 

podklad pro zadání dokumentace pro vydání ÚR 

Jiří Brůha – panuje zjevná shoda na tom, že Kanovnická by měla být pěší zónou. Dopravně 

inženýrská studie by měla být dále zpracovávána jako architektonicko- dopravní řešení, tzv. 

za účasti architekta. 

Miroslav Vodák _ navrhl, aby výběr projektanta pro Kanovnickou probíhal způsobem, 

který nebude postavený na nejnižší ceně, protože jde o nejrušnější pěší ulici v historickém 

centru a poměrně významný veřejný prostor. Nemusí jít nutně o architektonickou soutěž, 

ale o výběrové řízení, kde budou osloveni architekti, kteří mají s podobnou prací 

zkušenosti, včetně referencí. 

František Konečný přislíbil zajištění důrazu na komplexnost řešení jak po stránce 

architektonicko- urbanistické, tak dopravní. 

V 18:00 odešel J. Mach a Petráš V. 

Komise přijala k tomuto bodu usnesení ve smyslu úkolu pro jednání komise 

4. Seznámení se se záměrem města pro grantovou výzvu  Nadace Proměny 

Přijato usnesení č. 5/2015 (7 - 7,0,0) 

Jana Tvarohová prezentovala záměr města zažádat o nadační příspěvek z grantového 

programu Nadace Proměny Parky. Je možné obdržet příspěvek až do výše 25 mil. Kč. 

Město podá vzhledem k nedostatku času znovu žádost na záměr úprav sportovně rekreační 

lokality Malý Jez, který byl neúspěšně podán již v minulém období. 
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Volná diskuse - Podání žádosti na tento záměr je vhodné, i když ve městě existuje daleko 

více lokalit, které by řešení vyžadovaly naléhavěji. Měl by do budoucna existovat úkol, 

takové lokality inventarizovat a postupně je připravit k podobným žádostem. 

Komise přijala usnesení - bere podání žádosti na vědomí. 

5. Různé 

Bez připomínek. 

6. Závěr 

Příprava na příští zasedání komise dne 13. 4. 2015 dle plánu práce. Měla by proběhnout 

diskuse o stávajícím územním plánu města a průběhu jeho novelizace.   Měl by být 

prezentován stav územního plánování města. Výsledkem by mělo být rozhodnutí 

(doporučení), zda a jak zpracovat zcela nový územní plán města. K tomuto jednání přizvat 

vedoucího odboru územního plánu a autora stávajícího územního plánu. Vzhledem 

k rozsáhlosti a složitosti problematiky nebude zřejmě možné zaslat před jednáním komise 

podklady k tomuto bodu. Bylo by možné předat např. odkazy na oficiální stránky města 

týkající se územního plánu s návodem na orientaci v nich. Problematika by měla být 

uvedena formou stručných prezentací. 

Případné další body jednání upřesní předseda komise s její sekretářkou. 

3. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj bylo ukončeno v 18:45 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Návrh a umístění pietního místa v prostoru bývalého vojenského hřbitova v Plavské 

ulici 

 

komise rady města pro architekturu a územní rozvoj přijala   u s n e s e n í   č. 3/2015: 

komise rady města pro architekturu a územní rozvoj 

I. s c h v a l u j e  
předložený návrh  a umístění pietního místa v prostoru bývalého vojenského hřbitova v Plavské 

ulici 

II. d o p o r u č u j e  
radě města  
a) zabývat se podrobněji touto lokalitou s cílem zpracování koncepčního návrhu tohoto pietního 

místa vč. úpravy zeleně 
b ) do budoucna  provést inventarizaci podobných významných, památných a pietních míst, aby 

se neopakoval zbytečný chvat. 
 

K bodu:  Problematika městského mobiliáře a seznámení se se zpracovaným materiálem města 

,,Analýza veřejných prostranství" 

 

komise rady města pro architekturu a územní rozvoj přijala   u s n e s e n í   č. 4/2015: 

komise rady města pro architekturu a územní rozvoj 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
dokument Analýza veřejných prostranství 

II. d o p o r u č u j e  
radě města zajistit dopracování analýzy do návodu (metodiky) pro postup v řešení městského 

mobiliáře jako takového a jeho umísťování. Zároveň je nutné zajistit provázání metodiky se 
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zpracovávanou aktualizací programu regenerace městské památkové rezervace. Dále by vhodné 

provést inventarizaci dalších lokalit pro zpracování podobných analýz. 
 

K bodu:  Seznámení se se záměrem města pro grantovou výzvu  Nadace Proměny 

 

komise rady města pro architekturu a územní rozvoj přijala   u s n e s e n í   č. 5/2015: 

komise rady města pro architekturu a územní rozvoj 

b e r e  n a  v ě d o m í  
podání žádosti do programu na obnovu městských parků Nadace Proměny na řešení lokality 

Sportovně rekreačního areálu Malý Jez 

 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. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 23. 3. 2015 

Zapsal(a): Ing. arch. Vladimír Zdvihal, člen komise 

Ověřil(a): Ing. arch. Miroslav Vodák 

Vlastimil Hoch 

předseda komise 


