
Z Á P I S 

Z 8. schůze územní skupiny č. 5 dne 13. 12. 2016 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodráţka, Ing. Vítězslav Velát, Vladimíra Hrušková, Ing. Pavel Kolář, 

Bc. Jan Mádl, Milan Maroušek, Mgr. Ivan Nadbereţný, Ing. Zdeněk Solfronk, 

Ing. Zdeněk Lanz, 

Nepřítomni:  Ing. Irena Sokolová, Mgr. Libor Moravec, Marek Šmída 

Hosté: Ing. František Konečný (náměstek pro územní rozvoj a rozvoj dopravy) 

Program: 

1. Na začátku informoval pan Vodráţka, ţe otázky ÚzS 5 předloţené minulou schůzi 

jsou předány odpovědným úředníkům magistrátu. Vzhledem ke konci roku a 

časovému presu budou zodpovězeny aţ v novém roce. 

2. Informace o budoucnosti kiosku u Malého jezu diskutovaného minulou schůzi: město 

má zájem ho pronajmout nebo pronajmout včetně opravy. Oficiální odpověď z rady 

města dostaneme. 

3. Po příchodu pana náměstka Konečného následovali dotazy členů na rozvoj dopravy 

v ČB. Nejprve pan náměstek představil koncept rozvoje dopravy, nejdůleţitější 

dopravní stavby (dálnice D3, Severní spojka, propojení M. Horákové a Strakonické, 

návazná komunikace M. Horákové a Litvínovické kruhový objezd, následně 

přemostění Vltavy z Litvínovické do Schneiderovy a Papírenské v místě nemocnice, 

Jiţní tangenta) 

4. Důleţitým bodem bylo přemostění Vltavy u nemocnice a propojení Litvínovické a 

Schneiderovi ulice. Náměstek Konečný vysvětlil, ţe propojení Schneiderovi ulice 

bude jednosměrné od nemocnice k mostu. Propojení by nemělo mít vliv na zvýšení 

počtu projetých automobilů do této ulice, coţ několik členů rozporovalo. 

5. Největší zátěţ by odváděla ulice Papírenská. Zde bude snaha od města vykoupit 

vlečku a posunout silnici dále od budov s tím, ţe se zde provedou protihluková 

opatření, např. protihlukové stěny. Toto propojení není podle řady členů skupiny 

vhodné. Po Novém roce, zřejmě v lednu či v únoru, bude veřejné projednání této 

propojky, kam budeme přizváni. 

6. Pan náměstek informoval, ţe se zatím neplánují ţádná opatření dopravy v klidu 

(parkování) v naší oblasti. Parkování je zde jedno z nejhorších ve městě (Havlíčkova 

kolonie, poliklinika jih, Linecké předměstí), proto by jakýkoliv zásah mohl situaci 

ještě zhoršit. 



7. Na téma cyklodopravy pan náměstek odpověděl, ţe se příští rok bude stavět lávka u 

Meteoru a cyklostezka do Plané. Dále se plánuje cyklostezka podél Lidické ulice od 

hranice města aţ k trati u Včelné. Jiná opatření v plánu nejsou, ani cyklostezka do 

Roudného kolem Malše. Byl poloţen dotaz na pana náměstka: bude se upravovat 

Mánesova ulice, je moţné do této opravy zahrnout i nějaká cyklo opatření? Pan 

náměstek slíbil tuto informaci předat Útvaru hlavního architekta. 

8. Jako poslední bod byla řešena situace v Biskupské ulici u Ţelezného mostu. Zídka u 

sníţeného chodníku je příliš malá, hrozí tam nebezpečí vyjetí aut do prostoru 

chodníku. Také cyklopřejezd na kříţení cyklotrasy s Biskupskou ulicí je špatně 

osvětlen. Za tmy můţe dojít k přehlédnutí chodců a cyklistů. V tomto místě často 

automobily překračují rychlost, je zde velký pohyb chodců, bylo by zde vhodné udělat 

zpomalovací opatření. 

V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2016 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodráţka 

 

Zápis byl 21. 12. 2016 rozeslán členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit do tří dnů 

od odeslání. 

 


