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Zápis z jednání územní skupiny č. 3  

sídl. Vltava, Vrbenské rybníky, České Vrbné 

 
Datum a čas jednání: 08.11.2016, 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, Petr Kubát, Václav 

Macho, Ing. Věra Pakandlová, Josef Šikýř, Jindřiška Vlčková, Ing. Jaroslav 

Mach, člen územního výboru ZM. 

 

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

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

 

I. Zahájení jednání územní skupiny č. 3  

Po zahájení jednání územní skupiny č. 3 seznámil předseda územního výboru ZM pan  

Mgr. Ivan Nadberežný přítomné členy s výsledky plnění jednotlivých úkolů týkajících se oblasti 

sídliště Vltava. Na základě dalších společných jednání bude před koncem roku 2016 vytvořen 

přehled nedořešených požadavků jednotlivých územních skupin. I nadále zůstávají požadavky 

na řešení dopravní situace v tzv. krčku – tj. spojnici mezi ulicí Krčínova, parkovištěm Krčínova 

a sjezdu na parkoviště u OC Globus a menších stavebních úprav komunikace, jež by měly 

sloužit pro bezpečnější pohyb obyvatel žijících v této části, taktéž požadavek na vyhodnocení 

dopravní situace týkající se cyklostezky procházející severní částí sídliště Vltava a její souběžné 

komunikace, která je hlavně využívána školáky při cestě do školy. Členům územních skupin 

byla prostřednictvím jejich předsedů přeposlána nabídka Jihočeského divadla o poskytnutí slevy 

na vstupné vztahující se na operu pod názvem „Dítě a kouzla“. Jmenovitý seznam členů, kteří 

mají zájem toto představení navštívit, bude následně předán Jihočeskému divadlu. 

 

 

II. Návrh na zatravnění části prostranství před KD Vltava 

V rámci tohoto bodu bylo dohodnuto, že bude projednána na Magistrátu města České 

Budějovice varianta úpravy části plochy před KD Vltava, a to jejím zatravněním 

včetně vydláždění chodníku propojujícího úhlopříčně stávající části prostoru před KD Vltava  

a navazující na již stávající komunikace. 

 

III.        Návrh na přehrazení prostoru za garážemi Krčínova 

Byl projednán požadavek Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova, tlumočený jejich 

předsedou výboru, panem Ladislavem Konečným. Požadovaný záměr bude výše uvedeným 

společenstvím zapracován do písemné žádosti, která bude odeslána k vyřízení, a to příslušnému 

odboru Magistrátu města České Budějovice. V této souvislosti byl pan Konečný znovu 

kontaktován a seznámen s postupem v řešení jimi zamýšleného záměru tj. přehrazení prostoru 

za uvedenými garážemi. Realizací záměru dojde k zabránění ničení majetku spadajícího do 

správy tohoto společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova. Náklady budou hrazeny 

z finančních prostředků tohoto společenství. 

 

IV.        Parkoviště – prodejna Lidl České Budějovice, Labská 1500, sídliště Vltava  

Členové územní skupiny projednávali další bod jednání, možnost opětovného parkování 

obyvateli dané části sídliště Vltava, a to na parkovišti, jehož vlastníkem je společnost Lidl 

Česká republika v. o. s. Z tohoto důvodu byla kontaktována odpovědná osoba prodejny Lidl  

a přetlumočen jí návrh na jednání o možnostech opětovného parkování. Po dohodě byly předány 

kontakty na předsedu územního výboru ZM a předsedu územní skupiny č. 3. V případě 

úspěšného jednání by bylo možné získat další parkovací místa a možnost dostat tak z pozemní 

komunikace v ulici Krčínova zaparkovaná vozidla, která snižují průjezdnost této vozovky 

v obou směrech.  
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V.         Technický stav lávky pro pěší Vltava střed 

V průběhu jednání byli přítomní členové územní skupiny seznámeni s aktuálním vizuálním 

stavem lávky pro pěší na Vltavě střed. Lávka vykazuje postupující korozi vodorovných nosných 

částí u zábradlí a konstrukčních spojů. Dle vyjádření předsedy územního výboru byla tato věc 

již projednána s odpovědným správcem a lávka pro pěší je údajně zařazena do plánu oprav.  

 

 

VI.        Plánování hlídkových kontrol ze strany Městské policie České Budějovice  
Členem územní skupiny byl vznesen také dotaz na předsedu územního výboru, jakým 

způsobem je sestavován plán prováděných hlídkových kontrol Městskou policií České 

Budějovice na samotném sídlišti Vltava. Kolik aut a jiných dopravních prostředků má Městská 

policie České Budějovice vlastně k dispozici a jejich samotného ekonomického využívání při 

výkonu služby. V rámci plánovaného setkání všech předsedů územních skupin navrhujeme 

jednání s koordinátorem Městské policie České Budějovice, který z pozice své funkce zajišťuje 

její chod a výkon hlídkové činnosti ve všech částech našeho města.              

 

 

VII.      Závěr jednání územní skupiny  
Další setkání členů územní skupiny č. 3 se uskuteční dne 13. prosince 2016 od 17:00 hodin 

v klubovně KD Vltava, České Budějovice.  

 

 

 

      
 

  

   

 

 


