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Zápis z jednání územní skupiny č. 3  

sídl. Vltava, Vrbenské rybníky, České Vrbné 

 
Datum a čas jednání: 10.01.2017, 17:00 - 18:00 h 

Místo jednání:  Kulturní dům Vltava, Fr. Ondříčka 1243/46, 370 11 České Budějovice 

Přítomni: Mgr. Ivan Nadberežný, předseda územního výboru ZM, Josef Šikýř, Jindřiška 

Vlčková, Lenka Kaprálová, Ing. Eva Maříková, Ing. Věra Pakandlová  

 

Jednání vedl:        Josef Šikýř, předseda územní skupiny č. 3  

Zápis vyhotovil:   Josef Šikýř, předseda územní skupiny č. 3 

 

 

I. Úvod a jednání územní skupiny č. 3  

Jednání územní skupiny č. 3 bylo zahájeno jejím předsedou, následně si vzal slovo pan  

Mgr. Nadberežný, který seznámil přítomné členy územní skupiny s výsledkem jednání, které se 

uskutečnilo dne 03.01.2017 na Magistrátu města České Budějovice, odboru SVS. Účastníci 

tohoto jednání na odboru SVS (jmenovitě uvedeni ve zprávě, která je přílohou tohoto zápisu) 

byli seznámeni s dopravní situací v ulici Krčínova a na ní navazujícími následnými problémy. 

Dále s písemnou reakcí ze strany představenstva BD Krčínova 21 a pana Miroslava Nováka, 

obyvatele v dané části sídliště. Předsedou územního výboru ZM byly popsány navrhované 

kroky vzešlé z jednání na SVS (viz příloha). 

 

Po seznámení s výsledkem z uskutečněného jednání na odboru SVS, berou přítomní členové 

územní skupiny č. 3 navrhované kroky ze strany města na vědomí s tím, že opětovně upozorňují 

předsedu územního výboru ZM na výrazně se zhoršující podmínky průjezdnosti pozemní 

komunikace a s tím spojená další rizika.          

 

Dle vyjádření pana Mgr. Nadberežného bude v průběhu měsíce ledna nebo února 2017 

iniciováno setkání s územní skupinou č. 4 (sídliště Máj, Zavadilka, Haklovy Dvory), které by 

mělo napomoci při projednávání postupu chystaného samotného silničního propojení ulic  

Strakonická – Milady Horákové. Dalšími účastníky jednání budou dle dohody členové územní 

skupiny č. 3. Místem setkání navrhujeme KD Vltava, termín pak v měsíci březen 2017. 

 

 

II.  Žádost územní skupiny o elektronické zasílání zpráv v postupu plnění požadavků  

Na základě předešlých zkušeností s řešením jednotlivých požadavků vzešlých z potřeb daných 

naší částí města, v tomto případě sídliště Vltava a jeho nejbližšího okolí, žádáme vedení města, 

aby prostřednictvím zainteresovaných a zodpovědných osob sdělovalo územní skupině č. 3 

písemně stav plnění požadavků týkajících se dané části sídliště Vltava, Vrbenské rybníky, České 

Vrbné, tyto vyjádření navrhujeme přeposílat elektronickou cestou na e-mail předsedovi územní 

skupiny č. 3, který s nimi následně seznámí ostatní členy územní skupiny č. 3.   

 

 

III. Závěr jednání územní skupiny  
Vzhledem k velkému množství požadavků a informací ze strany všech územních skupin, jejich 

minimální pravomoci a potažmo i pravomoci předsedy územního výboru ZM při rozhodování  

o jednotlivých případech, bylo členy územní skupiny č. 3 konstatováno jako nadbytečné 

setkávání členů územní skupiny v měsíční frekvenci. Po společném odsouhlasení budou napříště 

jednání svolávána po dvou měsících před stanoveným jednáním zastupitelstva města. Další 

setkání členů územní skupiny č. 3 se proto uskuteční dne 14. března 2017 od 17:00 hodin 

v klubovně KD Vltava, České Budějovice.  
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Součástí tohoto zápisu je příloha označená jako:  

Závěry z jednání na odboru správy veřejných statků MM České Budějovice 

 

   

 

 


