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PŘEPIS ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU Z VE ŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ 
„REGENERACE SÍDLIŠT Ě MÁJ“ DNE 26.2.2009 

 
p. Nezvalová - Dovolte mi, abych vás přivítala na veřejném projednání regenerace sídliště 
Máj. Jsou tady přítomni projektanti, uslyšíte i zástupce radnice. Je tady vedoucí investičního 
odboru Ing. Zdeněk Šeda, po mé pravici. Rádi bychom vzhledem k tomu, že se projednává 
několik částí. Ing. Popelová už vchází do dveří, takže to stíhá. Rádi bychom, aby to byl 
program, který by vyhověl všem. Projektanti nebudou nejprve představovat všechny projekty, 
ale vždy bude představen jen jeden projekt. Od čísla 1 do čísla 6 a pak k tomuto projektu bude 
diskuse. Poprosila bych, vzhledem k tomu, že je tady mikrofon a ten mikrofon je v sále, aby 
kdo jste chtěl vystoupit, aby jste nehovořil. Paní Paukejová počká až dohovořím já, děkuji. 
Aby jste přišel k mikrofonu a hovořil na mikrofon, aby jste se představili, uvedli z jaké jste 
ulice, číslo vchodu. Dále vás prosím, aby vaše příspěvky byly spíše dotazy, konkrétními. I 
proto jsou tady projektanti, aby jste se jich mohli ptát, aby jste dostali prostor. V případě, že 
budete mít pocit, že se chcete zeptat ještě na něco dalšího nebo něco širšího, tady máte tužku a 
papír, můžete přímo na místě své připomínky formulovat. Tak jako jsme už některé dostali. 
Případně pokud chcete větší časový prostor, tak do příštího pátku můžete tyto připomínky 
podat na podatelnu městského úřadu. Na českobudějovické radnici na investiční odbor. 
Připište poznámku "regenerace sídliště Máj", aby se to co nejrychleji dostalo na stůl. Takže, já 
vítám také Ing. Popelovou, a předávám v tuto chvíli slovo Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu 
investičního odboru, ale ještě před tím mi dovolte, abych představila - Ing. Ivana Popelová, 
náměstkyně českobudějovického primátora. Tu asi budete znát. Už méně budete znát 
projektanty. Takže úsek 1 má na starosti  MgA. Zemen, lokální centrum Ing.arch. Jiří Brůha, 
úsek 3 jih Ing. Ota Eibl, úsek 4 západ Ing. Zdeněk Hajný, úsek 5 sever Ing. Vladan Daněk a 
Ing. Barbora Koutská, nevím zda je tam přítomna, a úsek 6 východ Ing. Bartizal, Ing. 
Holáková a hovořit bude a představovat projekt Ing. Pavel Mandík. Doufám, že jsem všechny 
dostatečně představila. Předávám slovo Ing. Šedovi, a vás všechny, ještě jednou vítám. 
Ing. Paukejová - Dobré odpoledne, Paukejová, bydlím v ul. Karla Štěcha 6, jsem 
předsedkyní samosprávy 550. Jsem členkou občanského sdružení sídliště Máj, které tady 
vzniklo. Já jsem chtěla požádat o naprosto, máme k programu takové preciznější připomínky 
a hlavně máme doplnění tohoto programu. Chtěli jsme poprosit, zda by jste ten program 
mohli doplnit. Já jsem to tady připravila písemně a jde nám hlavně o to, že toto projednávání 
nemůžeme brát z pohledu stavebního zákona jako veřejné projednávání, nýbrž veřejné 
představení projektu. Takže mi se tady teprve poprvé s nimi seznamujeme a nikdy jsme je 
téměř v životě neviděli, pokud jsme si je nesehnali nějakou jinou cestou. A dále prosím, aby 
byl program doplněn o bod 2, za bod u představení projektové dokumentace, a to "podněty, 
připomínky a stanoviska občanského sdružení sídliště Máj", které přednese naše předsedkyně 
Mgr. Helena Kosová. Ještě k té proceduře jsem chtěla poprosit, protože, bohužel některý 
projekt už se dostal do územního řízení, což považujeme za trošku malinko problém, tak jsem 
chtěla poprosit, aby byl prioritně projednán Projekt 05. Tady vám předávám písemně naše 
připomínky jak ke stylizaci toho programu, tak k doplnění programu.  
Ing. Šeda - Já si myslím, že to co jste říkala, podněty, připomínky, poznámky občanů, to tady 
chceme prezentovat, to tady předpokládáme. Nevím, proč by měl být přednostně projednán 
Projekt č.05, protože všechny projekty jsou připraveny v projektu pro územní rozhodnutí a 
budou žádání pro územní řízení. To nic nebrání tomu, abychom do něj zapracovali 
připomínky. Některé už jsou tam zapracovány a některé předpokládáme po projednání, tady 
na tomto veřejném projednání. Po zvážení toho, jestli budou zapracovány, tam budou 
zapracovány. Následují územní rozhodnutí, ve kterém už musí být tyto připomínky 
zapracovány a pak následuje stavební řízení, které samozřejmě může některé projekty z 
územního rozhodnutí vypustit, případně některé doplnit, takže si myslím, že to není nic proti 
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ničemu. To jestli, že už ty projekty jsou v této fázi. Já bych se k tomu vrátil úvodem. Já bych 
jenom krátce uvedl celkový projekt. Regenerace sídl. Máj byla projednána. Byla to studie a 
byla projednána v roce 2006. Byla projednána v radě města, v zastupitelstvu a byli s ní 
seznámeni občané. Tím bych chtěl odpovědět na první otázku, že v životě nikdo neviděl tento 
projekt. Následně potom v roce 2008 se vyskytla možnost získání dotace, a proto byl náš 
investiční odbor vyzván radou města k provedení výběrových řízení na jednotlivé lokality 
sídl. Máj, a byly zadány tyto projekty ke zpracování. Na těch projektech, které tady vidíte, s 
kterými jste se mohli seznámit, jsou zpracovány jednak lokality cyklostezky, chodníky, dětská 
hřiště, úpravy zeleně, úpravy parkovacích ploch. Z té studie, která byla schválena v roce 2006, 
tam zůstala některá místa, která jsou takzvaně vytipována pro případné další objekty. 
Multifunkční, polyfunkční, hromadné garáže, komunitní centrum a podobně. Chtěl bych 
předem upozornit na to, že to není součástí dnešního projednání a tyto objekty se v současné 
době řešit nebudou. To znamená, předmětem programu regenerace sídl. Máj je jak už jsem 
říkal rekonstrukce chodníků, případně výstavba nových, parkoviště, zelené plochy, dětská 
hřiště a cyklostezky. Takže to by bylo úvodem a asi bych postupně předával slovo 
projektantům, kteří by vám představili projekty. Některé jsou v digitální podobě, někteří k 
tomu budou hovořit.  
p. Nezvalová - Děkuji Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru a předávám slovo 
na 5 minut projektantovi úseku č. 1 - centrálního parku - MgA. Zemenovi.  
p. Svoboda - Radek Svoboda, Občanské sdružení sídl. Máj. Pan předřečník zde zmínil, že v 
roce 2006 byla možnost se s tímto projektem seznámit. Jsem jedním z 38 občanů sídl. Máj, 
kteří se se záměrem tohoto projektu v roce 2006 seznámili. A jestli toto považujete za 
dostatečné, pak žádám, aby můj podpis z listiny účastníků tamtoho takzvaného projednání byl 
stažen. Děkuji.  
p. Nezvalová - Takže pokračujeme dál, úsek č. 1, centrální park, prosím představení. 
MgA. Zemen - Dobrý den dámy a pánové. Naše kancelář 4DS má na starost úsek č. 1. Tento 
úsek byl dále rozdělen do dvou dalších částí. Je to část A a část B. Část A se týkala prostoru. 
Část A byla doprojektována do prováděcí dokumentace v minulém roce a týkala se území 
mezi dnešní restaurací, která je v prostoru severně od ul. Barcala až k obchodnímu domu 
Samka v místě dřívějších stánků nebo vedle dřívějších stánků. Další, ta druhá část B, se týká 
území, které je severněji, to znamená, je pod ul. Evžena Rošického a v místě ul. Chocholy. 
p. Nezvalová - Teď se nám to rozběhlo, vydržte než zvládneme ty technické záležitosti. 
Jednička se tam zase vrátí zpátky.     
MgA. Zemen - Takže, aby jsme všichni rozuměli, o které území se jedná. Zde máme ul. 
Evžena Rošického a zde máme prostor centrálního parku. Tady máme prostor centrálního 
parku, který nám pokračuje dále jižním směrem až k obchodnímu centru, které je blízko ul. 
Barcala. Nám se jedná o to, že dneska je ten prostor velice neurovnaný, chybí tam výsadba 
zeleně. Dětská hřiště jsou ve velice špatném stavu. My z tohoto celého prostoru chceme 
vytvořit právě zmiňovaný centrální park, kde bude umožněno jednak provozovat různé 
volnočasové aktivity a jednak tam bude umožněno vlastně, tady tou cestou pro pěší, která je 
vyznačena tmavě, jezdit na inline bruslích, chodit na procházky, běhat a tak podobně. Terénní 
úpravou v tomto místě dále umožňujeme vytvořit prostor pro sáňkování pro děti v zimě. 
Celkově se jedná o masivní výsadbu zeleně, která tam dneska chybí. Vysazují se tam desítky 
nových vzrostlých stromů. Naopak se snažíme tu zeleň, která z našeho pohledu je nežádoucí, 
tzn. jsou to různé keře, které jsou buď blízko objektů nebo jsou v takových místech 
neprostupných, kde může docházet třeba k hromadění odpadků, tak se snažíme ty keře 
odstraňovat. Můžeme dát další obrázek. V prostoru ul. Chocholy se jedná hlavně o to, že 
obyvatelé nemají dostatek parkovacích míst. My se proto snažíme navýšit ten prostor pro 
parkování pro obyvatele. Další, s tím spojená opatření, tady vidíme na obrázku, jedná se o 
zdvojení tady té komunikace.Vytvoření souběžně jednoho parkovacího pásu. Dále potom 
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rozšíření parkoviště v těchto místech. Zase abychom se orientovali, tak zde je základní škola a 
zde Lišovský rybník. Aby jsme všichni věděli, kde se pohybujeme. V ul. Chocholy, v těchto 
místech, v té zatáčce, prakticky k úpravám toho uličního profilu nedochází, protože tam už ta 
kolmá stání jsou. Ten návrh, co se týče parkování, vychází zase z té studie projednané. My 
jsme se vlastně v rámci té studie, kterou jsme také zpracovávali, snažili vlastně globálně 
změnit ty uliční profily tak, aby tam byla ta kolmá stání, protože tím se dá docílit relativně 
nejjednodušším způsobem navýšení parkovacích míst, aniž bychom zabírali velké plochy 
zeleně. To znamená, že parkujeme na těch komunikacích, kde dneska ta auta se už pohybují a 
nemusíme vytvářet další parkovací plochy někde, kde ta auta dnes nejsou. Takže to je vlastně 
nějakým způsobem v souladu. Pak tady dochází k úpravě. Oproti té studii regenerace tady 
dochází k úpravě té propojky. To znamená, že tady ta komunikace zůstává neprůjezdná a je to 
vlastně obousměrná komunikace, kde se člověk musí obrátit a jede zpátky. To je asi na úvod 
všechno. 
p. Nezvalová - Takže já děkuji, nastává prostor pro vaše dotazy, prosím k mikrofonu. 
Představte se, uveďte své bydliště.  
MUDr. Závorová  - Dobrý den, zdravím všechny dámy a pány. Jsem Dr. Závorová, jsem 
obyvatelem města Českých Budějovic. Jsem zastupitelkou, jsem nezávislá, za stranu 
zelených. Já bych tedy měla připomínky, teď jsem zapomněla co jsem chtěla. Já si to nechám 
na potom.   
p. Nezvalová - Dobře, máte tedy půl minuty ze svých budoucích tří minut. Prosím další do 
diskuse. 
p. Lust - Dobrý den dámy a pánové, vážení představitelé radnice. Jmenuji se Lust, bydlím v 
ul. Chocholy č. 25. Mám dotaz k panu architektovi i zástupcům města. Prostudováním 
předvedeného dokumentu jsem po jeho komparaci s textovou částí předloženou architekty 
studia 4DS dospěl k pozoruhodným číslům. Jedním z cílů takzvané revitalizace našeho 
sídliště, který je v tomto dokumentu 4DS uveden, je zachování stávající plochy zeleně. Proto 
se ptám. Je tento požadavek dodržen na tomto plánu? Bod č. 1. Bod č. 2 - prostudováním 
dalšího dokumentů, obrázku předchozího textu, jsem spočítal, že v ul. K. Chocholy a 
nejbližším okolí, bude v rámci projektu zrušeno 6 stávajících dětských hřišť o celkové ploše 
2062 m2. Dále jsem spočítal, že v této ulici budou odstraněny 3 přístřešky na kontejnery o 
celkové ploše 86,5 m2. Podle zde prezentovaného nákresu se počítá s výstavbou 2 
kontejnerových stanovišť o celkové ploše 61 m2. Podle mě je úbytek kontejneřišť 25,5 m2. 
Ptám se, zda budeme mít menší kontejnery nebo jich do stávajících kontejneřišť nacpeme 
více? 
MgA. Zemen - Abych mohl zodpovědět to co jste teď řekl,  protože abychom postupovali 
v těch jednotlivých dotazech. Takže první byl dotaz, který se týkal zeleně. Tam samozřejmě 
pokud upravujeme parter sídliště, tak děláme nové chodníky, děláme nová parkoviště, děláme 
nové plochy zeleně. Nikdy nemůžeme mít na metr čtvereční přesně stejnou plochu zeleně a 
přesně stejnou plochu zpevněných ploch. Ten návrh, jak tady vidíte, vychází z té studie a je s 
ní v souladu. A není tady, chci říct ani, nechci říct ani o metr čtvereční, ale o žádné podstatné 
hodnoty se to od té studie projednané neliší. Co se týče dětských hřišť, tak máte pravdu, že 
tady na obrázku některá dětská hřiště, která jsou současná, jsou rušena. Jsou zase nahrazena 
jinými dětskými hřišti, která se třeba nacházejí těsně vedle toho řešeného území. V té ploše, 
která byla v části 01 A. Tam se jedná o velká dětská hřiště, která mají vlastně místní význam. 
Nemají význam jenom pro ten bytový objekt, který se nachází v jejich těsné blízkosti, ale 
myslí se tím větší dětská hřiště, která budou zároveň pod kamerovým dohledem, protože ty 
prvky těch dětských hřišť jsou dneska poměrně nákladné a musí splňovat různé bezpečnostní 
předpisy. A když se dneska projdete po tom sídlišti, tak ta dětská hřiště, co tam dneska jsou, 
jsou ve velice žalostném stavu. V mnoha místech. Jsou tady samozřejmě některé výjimky, ale 
jsou to opravdu spíše výjimky. Pak poslední otázka se týkala kontejneřišť. Nejsem si vědom 
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toho, že by jsme tam ubírali plochy kontejneřišť. Pokud to tak, tak je to naše chyba a musíme 
to nějakým způsobem napravit. A pojďte nám to ukázat třeba někdy až na to budeme mít 
společně nějaký čas.       
p. Lust - Ukážu vám to klidně hned.  
p. Nezvalová - Vzneste hned ten třetí dotaz, abychom mohli odpovědět. 
p. Lust - Prosil bych předchozí obrázek. Současný stav je zhruba takový, že kontejneřiště se 
nachází v blízkosti křižovatky s ul. U Rozvodny, oboustranně 2 kusy a třetí v blízkosti 
křižovatky s ul. V. Volfa. V novém plánu jsou pouze 2 kontejneřiště. V tom předchozím 
slaidu, kde se hovoří o stavbách, které je třeba zbourat, se ještě hovoří o odstranění 
kontejneřiště v ul. Volfa  a následně ve výstavbě kontejneřiště, ovšem s menší čtvereční 
plochou. Ptám se, jestli je to zámysl? Opakuji, zda budou ty kontejnery menší nebo jak to 
bude. 
MgA. Zemen - Ne, ne, tady je určitě kontejneřiště, které tady je. 
p. Nezvalová - Vaše vyhrazené 3 minuty se pomalu blíží ke konci, takže prosím. 
p. Lust - Budu velmi stručný. Při posuzování celkové koncepce revitalizace sídliště Máj jsem 
si mimo jiné prohlédl kromě již zmíněné studie firmy 4DS, jejíž podkladové materiály tvoří 
mnohé projektové podklady předchozích pokusů o revitalizaci toho sídliště, a bohužel musím 
konstatovat, že více než polovina končí závěrem, že byly realizovány z části, pouze některé 
obytné části a některé jsou pro další rekonstrukce nebo revitalizace sídliště nepoužitelné. 
Pokud ano, tak pouze jako špatný příklad. Kdyby někdo toužil, mohu mu příslušné citace 
ukázat. Dalším dokumentem, který jsem viděl, je ortofotografická mapa sídliště, do které jsou 
zakomponovány takzvané problémové body. Je velmi pozoruhodným bodem, že většina hřišť 
v této lokalitě, o které hovoříme a v jejím blízkém okolí, jsou označeny takovým tím 
trojúhelníkem s vykřičníkem, jako zdevastované plochy. Ale to by nebylo to nejlepší. Při 
podrobném studiu jsem zjistil, že jako zdevastované plochy, aby jich asi nebylo tak málo, jsou 
označeny i střechy některých výměníkových stanic. Můj dotaz směřuje k tomu, jakým 
způsobem budou tyto střechy revitalizovány? Děkuji. 
p. Nezvalová - Děkujeme. Odpověď p. MgA. Zemena. 
MgA. Zemen - Tyto otázky se moc netýkají toho projektu, který tady teď máme, ale týkají se 
té studie předchozí. Tam se obávám, jste tomu úplně přesně nerozuměl, té problémové mapě, 
ale to už je také 2 roky zpátky a já už nemám teď přesně tu mapu v hlavě. Vím, že tam byly 
různé symboly, týkaly se hluku, týkaly se různých problémových míst na sídlišti. A pokud si 
vzpomínám dobře, ale nejsem si jistý, výměníkových stanic se týkala poznámka, že ty objekty 
jsou nevzhledné a jsou tedy na očích všem těm obyvatelům v té ulici. Pokud je 8 patrový 
objekt bytový, kde bydlí lidé a potom je tam dvoupodlažní objekt výměníkové stanice, která 
je pokreslena sgrafity a nemá opravenou střechu žádným způsobem, takže je to poměrně 
nevzhledný objekt. Vizuálně. Jinak se ta studie samozřejmě těch objektů netýká, protože jsou 
v soukromém vlastnictví a nejsou předmětem úpravy.  
p. Lust - Děkuji.  
Ing. Šeda - Doplním jenom to, co tady p. architekt nakousnul. To rozdělení, je rozděleno z 
hlediska projekčního. Nicméně to sídliště předpokládáme regeneraci celkovou, i když po 
částech. To znamená, může se opravdu stát, že v některé té oblasti se zruší třeba dětské hřiště, 
ale vedle to hřiště se postaví nové. Takže se můžou prolínat ty jednotlivé lokality.  
Nemůžeme říkat, že jsme tady v tom, v této lokalitě ubrali a že už to nikde není.  
p. Nezvalová - Prosím, můžete, jinak připomínám, snažte se o jasnou formulaci otázek, aby 
se dostalo i na ostatní. Děkuji vám.  
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p. Janda – N. Frýda 1,3,5,7 – Já mám u sebe projekt, projekt pěší zóny od pošty k Samce. 
Chtěl jsem se zeptat, že ten projekt tam vůbec nebyl prezentován. Jestli se vypařil nebo kde, 
nevím.  
p. Nezvalová – Nejedná se o jinou část? 
p. Janda – Ten kus, část 01 A. 
MgA. Zemen – Část 01 A byl projekt, který byl od té restaurace, zakopané, severním směrem 
k Samce a ještě kousek dál za Samku, jak končí ty. Jestli můžeme ten obrázek předchozí tam 
nechat, ten co tam byl. Až k tomuto území, k této čárkované čáře. A tento projekt už je 
dokončen, je dokončen z minulého roku a teď nevím přesně na co jste se ptal. Jestli by jste mi 
mohl připomenout.  
p. Janda – Že o něm nic nevíme. Já bych k tomu chtěl dát nějaké připomínky, ale tady není 
prezentovaný vůbec.  
MgA. Zemen – Není prezentovaný, protože je ukončený. Ten se vlastně projektoval jakoby 
dopředu  v minulém roce.  
p. Janda – Takže prosím vás. Já jsem chtěl dát připomínky k tomu projektu, protože tam jsou 
takové vysoké sítě 3 metrové a takové věci, že jsou tam zámkové dlažby. Tam jsou obchody 
dole a lidi se tam stěhují a tam budou jezdit náklaďáky. Tak prosím vás, podívejte se na to. 
Když tak jestli mi můžete odpovědět potom písemně. Děkuji.  
MgA. Zemen – Jinak v této části, jestli ještě můžu chviličku. Tam nepředpokládáme žádný 
pohyb osobních automobilů kromě automobilů, které by sloužily pro obsluhu toho parku. 
Kromě automobilů bezpečnosti a nebo nějaké údržby zeleně.  
p. Janda – Prosím vás, tam se lidi stěhují. Odkud se můžou stěhovat, když si dáte ten obrázek 
dál, co se týká té revitalizace, tam je taková, mi potřebujeme N. Frýda, tam se nedá zajíždět.  
MgA. Zemen – To není ta část 01 A. 
p. Janda – Ale já vám chci jenom říct, že z této strany se nedá zajíždět s náklaďáky, protože 
tam jsou obchody na zásobování, vevnitř ve spodu paneláku, a lidi se tam stěhují. Jak chcete 
na zámkovou dlažbu, která tam bude jenom pro cyklisty, pustit náklaďáky. Jak se tam budou 
stěhovat? Budou tam lítat oknem nebo jak tam budou stěhovat nábytek? Sanitka tam může jet 
předem, tam budou parkoviště, hasiči to samé. Opravdu se tam lidi stěhují, vždyť tam bydlím.  
MgA. Zemen –Hasiči k tomu neměli žádné připomínky, je to s nimi projednáno. Co se týče 
stěhování, tak to vám teď neumím odpovědět.  
p. Janda – Obchody, zásobování, jsou tam obchody. 
MgA. Zemen – Domnívám se, že ty objekty, které tam jsou, mají  komunikaci z druhé strany. 
Takže tam se dá normálně projíždět tou komunikací, ta je 6 metrová, navržená, tam projede i 
nákladní automobil.  
p. Janda – Ale tam bude parkoviště, tam se nedá. To nechápu, toto.  
Ing. Šeda – Já bych to doplnil. Myslím si, že zámková dlažba nebo pojezdná zámková dlažba 
existuje, když se udělá osmička, když to řeknu přímo specificky a nechá se do betonu, tak se 
po ní dá pojíždět. To znamená, ta vaše připomínka, aby bylo možnost zakomponovat pro 
případné stěhování, případně jiné nájezdy. Pojíždění dlažby se dá zakomponovat do 
stavebního povolení, tak aby to vyhovělo. Zapíšeme to. Ještě k tomu, že jste se tady divil, že 
jedna část té projektové dokumentace je hotová. My jsme ten projekt, co jsem uvedl úvodem, 
dělali v roce 2006. Následně jsme některou část, což byl ten centrální park, projektovali bez 
ohledu na to, že jsme neměli přidělenou dotaci. Ta přidělená dotace vlastně odstartovala celý 
zbytek toho Máje. Protože jinak, kdybychom neměli tu dotaci, tak to po těch částech, tak jak 
se to připravovalo, by se rekonstruovalo třeba 10 let. Takže tohle to to urychlilo. Nicméně ten 
projekt byl už dopředu projednán, ale samozřejmě byl projednán s příslušnými orgány. 
Obyvatelé měli možnost se k tomu vyjádřit.  
p. Nezvalová – Necháme vždycky na diskusi. 
p. Janda – Poslední otázka. Kdy by se mělo začít s tím projektem? S realizací toho projektu. 
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Ing. Šeda  – To by možná řekli tady zástupci z ORCR.  
Ing. Popelová – Pokud bychom to brali, ten program revitalizace sídl. Máj, je rozdělený do 
dvou integrovaných plánů rozvoje města. Ten jeden se týká levého břehu a více méně to není 
ta věc, kterou v současné době projednáváme. Určitě některé ty  projekty tam budou, ale 
netýká se to tady toho centrálního parku. Je to věc u toho levého břehu. Tam, ten už je 
schválený regionální radou, a podle harmonogramu se předpokládá realizace v letech 2009 -
2010. Co se týče té větší části, která z větší části bude předmětem tady toho projednání, tak 
tam je podaná žádost na schválení integrovaného plánu rozvoje města na Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, které teprve bude rozhodovat o tom, jestli město vůbec ty finanční 
prostředky dostane. Takže podle toho to bude záviset. Pokud ty finanční prostředky 
dostaneme, tak zase je tam nastavený nějaký harmonogram po jednotlivých částech, včetně 
teda i těch zateplování domů, který směřuje až k roku 2013. Takže pokud by se v letošním 
roce rozhodlo, tak ve své podstatě dá se v roce 2010 začít. Nicméně tam opravdu to záleží na 
tom, jestli ty finanční prostředky budou. Pokud nebudou, tak určitě to tempo bude výrazně 
nižší. Takže to jenom k tomu, pokud peníze budou, tak vlastně ty projekty by se měli 
zrealizovat, opravím se 2013+2 roky, takže 2015.  
p. Nezvalová – Takže já děkuji, prosím o dodržení 3 minutového limitu.  
p. Ferenčáková – Dobrý den, já se jmenuji Ferenčáková, bydlím K. Chocholy 23. Chtěla 
jsem se zeptat. Já jsem v prosinci byla na magistrátu. Mohli by jste mi tam dát tu mapku naší 
ulice? Jak se nám to točí dozadu, jak tam teď máme tu točnu, tak vy tam teď máte tu silnici a 
vy jste říkali, že teď to průjezdný nebude. V prosinci jste tvrdili, že to průjezdný bude mezi 
tím rodinným domkem a tím panelákem. Co mi jsme si tenkrát sehnali ty mapky, tak 
parkovací místa byly až k poslednímu vchodu toho paneláku posledního. Teď jich máte míň a 
průjezdný říkáte, že to nebude. Tak bude ta osa ulice průjezdná nebo nebude? 
MgA. Zemen – My jsme ten návrh změnili právě na základě připomínek občanů, kteří si 
nepřáli tam tu komunikaci. Takže průjezdné to není.  
p. Ferenčáková – Dobře, to jsem chtěla slyšet. Ještě jsem vás před tím nepochopila, jak jste 
říkal, že budete dělat ta dětská hřiště. Ta mapka před touto. Vy říkáte, že z toho budete dělat 
park. Ta velká plocha, ten obdélník, to je ten výměník. 
MgA. Zemen – Tady je dnes taková asfaltová plocha bez ničeho. Tu mi rušíme a 
přesunujeme de facto to sportovní hřiště sem, pod ten kopeček dolů s tím, že tady je ještě 
dětské hřiště blízko té restaurace. Pak další dětská hřiště se nacházejí tady v té části jižněji od 
toho řešeného území. Ten kopeček teda je tady nějaký altánek průhledný jakoby nezavřený, 
otevřený, tady je potom nějaká plocha na to sáňkování.  
p. Ferenčáková - Tam jsou ty trávníky. 
MgA. Zemen - To tam zůstane, jakoby terénní úprava. 
p. Ferenčáková – Takže to vlastně povede, toto jakoby okolo té Samky až k poště a sociálce.  
MgA. Zemen – Tady je taková vycházková trasa, která má víc než kilometr a vede dolů k té 
stávající, dneska zakopané restauraci.  
p. Ferenčáková – K té Verneovce. 
MgA. Zemen – Na to náměstí, které má vzniknout tam. 
p. Ferenčáková – Takže tam budou hřiště udělaná. Mezi Volfa a N. Frýda.  
MgA. Zemen – Tady jsou ty hřiště, v prostoru mezi těmi dvěmi řadami panelových domů. 
Tak jak je tam to neutěšené místo. 
p. Ferenčáková – Tam, kde bývávaly a dneska není nic, budou ta dětská hřiště. Tam jsou 
zničené. Takže jasně, tam budete dělat další. Děkuji. 
p. Nezvalová – Takže stačí jako dotaz, děkujeme. Prosím, ještě poslední možnost. 
p. Bartáková – Dobrý den, já jsem Bartáková, bydlím K. Chocholy 13. Jestli by jste mohli 
dát zpátky ten obrázek. Právě se mi jedná hlavně o ten vnitroblok a vlastně celý, protože já 
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jsem K. Chocholy 13, to je vlastně hned ta první budova. Tady bych si dovolila něco přečíst. 
Paní Ing. Popelová.  
p. Nezvalová – Pojďte blíž k mikrofonu, aby vás všichni slyšeli.  
p. Bartáková – Kdybych tady mohla něco přečíst, protože to se mi opravdu moc líbilo. A 
s tím bych souhlasila. Jestli by bylo možné se tak podle toho zařídit. „Kvalitní plochy pro 
rekreaci lidí na sídlišti by měly vzniknout zejména ve vnitroblocích. Tam mohou vzniknout 
hodnotné zelené plochy, které mohou být dětská hřiště, plochy na relaxaci.“ Takže podle toho 
návrhu, by byl náš vnitroblok takhle naprosto zničený. A když se takhle podíváte, tak vlastně 
ze všech stran toho domu, což není nikde, vlastně jsou jenom parkoviště. Už teď je to tam 
dost náročné, protože tam je hlavní příjezdová cesta na Máj, že jo z M. Horákové odnikud 
jinudy vlastně ta hlavní cesta není než tady. A teď ještě ty dva proudy těch silnic, teď čtyři 
proudy těch parkovišť. Neumím si představit, jak tam ti lidé budou přebíhat a vůbec děti, jak 
tam budou třeba přecházet.  
p. Nezvalová – Takže to je váš dotaz, prosím o odpověď. 
MgA. Zemen – On to není spíš ani dotaz, spíš je to takový povzdech nad tím, že tam 
navyšujeme počty těch parkovacích míst. Tak já se budu věnovat tomu, proč to děláme. Když 
si vezmete jeden ten vchod, tak tam je jestli se nemýlím 32 bytových jednotek. Těch 32 
bytových jednotek kdyby dneska někdo projektoval jako novostavbu, tak tam musí zajistit 32 
parkovacích stání. Minimálně. My tímto návrhem ani takovou kapacitu parkování 
nedokážeme na tom povrchu dosáhnout. Snažíme se aspoň ten počet parkovacích míst 
přiblížit nějakému stavu, aby ti lidé, kteří mají automobil, měli kde zaparkovat. Určitě se řada 
z vás tady pohybuje automobilem po sídlišti. Takže víte, že když přijedete trochu později 
z práce, tak nemůžete to parkovací místo najít.  
p. Bartáková – Já jsem ale přesvědčena, že se tím nevyřeší celé parkování. Tím se spíš zničí.  
MgA. Zemen – My jsem vlastně následně po té studii regenerace dělali ještě takovou studii 
parkování na Máji. A tam jsme dělali docela podrobný průzkum právě v nočních hodinách, 
kolik je chybně zaparkovaných automobilů. A jsou to stovky aut. To číslo bylo myslím 700 
aut, kde je ten deficit na celém sídlišti. My v tom návrhu, v té studii, jsme přidávali zhruba 
1000 parkovacích stání na celém tom území Máje, na tom 60 ha území. Teď jak ty projekty 
dál postupují do dalších fází, tak samozřejmě některá ta místa vypadávají, protože jsou různé 
komplikace, které to prostě nedovolí tam to parkování udělat. Buď je tam nějaký pozemek, 
který není města nebo je tam nějaký strom, který je potřeba zachovat, protože má hodnotu. 
Nebo těch případů může být různý počet. Je jich hodně. Ale určitě velká většina z těch tisíc 
míst tam zůstane. To znamená, jestli jich zůstane třeba 800, tak to zhruba kryje ten deficit, 
těch 700 míst.  
p. Bartáková – Já tady s tím prostě nesouhlasím.  
p. Nezvalová – Pochopitelně je to konstatování. Můžete tady využít i té písemné připomínky. 
Logicky, vždycky to musí být kompromis. I v tomto případě. Takže děkujeme. Poprosím, váš 
dotaz bude tedy posledním, aby další diskutující. Budeme teď projednávat úsek 3 jih, prostor 
pro dotazy, na něž se nedostalo, bude v závěru tohoto projednávání. Takže prosím vás o 
poslední dotaz. 
p. Stará – Dobrý den, jmenuji se Lenka Stará, bydlím Chocholy 4. Takže navážu na paní, 
která zde přede mnou mluvila. Mě se to parkoviště v podstatě velkokapacitní, mezi těmi domy 
nelíbí také. Myslím si, že by to šlo řešit úplně jinak. Chtěla bych se zeptat, z čeho jste teda při 
té studii, kdy jste zjistili, kde jsou teda špatně zaparkovaná auta, z čeho jste vycházeli. Protože 
tam jsou třeba zaparkovaná špatně auta, protože se opravdu na tom sídlišti jinam nevejdou. 
Ten problém není ani tak Chocholy jako Chlajna a Volfa, kde jsou tam ty tři 12ti patrové 
domy. Tak ty vůbec nemají žádné parkování kolem. Hned na to navazuje ta Volfova, kde ty 
parkovací plochy také nejsou. Takže jestli se třeba neuvažovalo o tom, že tam jak se vlastně, 
tady to není úplně vidět, jak se navrhuje větší parkoviště vedle Volfa 13, to je myslím u toho 
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velkého 12ti patrového domu, jestli třeba by se nedaly udělat jako podsklepené, nebo že by to 
bylo ve dvou úrovních, čím by se to navýšilo. Protože vy tam, jak jste to navrhli, já jsem to 
spočítala, a vůbec jste vlastně v Chlajna a Volfa nenavýšili parkovací stání a všechno jste 
převedli tady do Chocholy. Tady je navrženo asi 68 nových parkovacích míst. Aniž by se to 
takto betonovalo celé, tak se to dá navýšit o 41 parkovacích míst, což si myslím, že je daleko 
lepší varianta. Já vám to předám potom, nebudu tady zdržovat s těmi detaily.  
p. Nezvalová – Takže děkujeme. Opravdu až v diskusi.  
Neznámý řečník – Mám obecnou k celému projektu, který se nevztahuje pouze k této 
lokalitě. Já si myslím, že máte samozřejmě pravdu. Ta hustota obyvatel na Máji je veliká a 
kdyby se mělo postupovat podle dnešních norem, kdy každý byt potřebuje svoje, nebo je 
vyžadováno jeho vlastní stání, tak se to stejně na té ploše nedá vyřešit. Takže tím, že ten 
problém bude částečně vyřešen, na úkor toho, že se zlikvidují v podstatě všechny zelené pásy 
v té ulici, např. tady, tak tím se stejně ten problém nevyřeší. Já si myslím, že je třeba hledat 
jiné řešení, jak to parkování vymyslet. Děkuji. 
p. Nezvalová – Děkujeme za podnět. Poslední reakce.  
MgA. Zemen – Jestli můžu odpovědět.  
p. Nezvalová – Paní doktorko opravdu. 
Dr. Závorová – Já už jsem si vzpomněla, abych pokračovala v tom dotazu. 
p. Nezvalová – Ne, ne paní doktorko. 
Dr. Závorová – Je to opravdu obecná záležitost.  
p. Nezvalová – Obecné necháme na konec.   
Dr. Závorová – Ne, ne, to se týká všech těch projektů.  
p. Nezvalová – Právě proto prosím až na konci.  
Dr. Závorová – To je zajímavé. 
MgA. Zemen – Já bych zodpověděl ty dotazy.  
p. Nezvalová – Zodpovíme ty dotazy a půjdeme k představování dalšího projektu. 
MgA. Zemen – Já ty dotazy můžu asi sloučit dohromady, protože oba se týkají navyšování 
ploch pro parkování. Já to vezmu úplně obecně. My kromě parkování navyšujeme i řadu 
prostě jiných věcí. V rámci toho projektu se vysází zhruba 1400 nových stromů, které na Máji 
chybí a to je prostě enormní číslo, které vlastně v Budějovicích, nebo v krajském městě nemá 
obdoby. Je to teda ve všech částech dohromady. Takže se nejedná jenom o to, že bychom 
přidávali parkovací místa, ale přidáváme i jiné věci. Pokud se dělají ta parkoviště, tak v 
mnoha místech je to kombinováno se stromy, že ta auta parkují pod stromy. To znamená, že 
když se bude na ně člověk dívat shora, tak neuvidí jenom auta, ale i stromy mezi nimi. To 
znamená, třeba tady jsou stromy v parkovišti, tady jsou stromy v parkovišti, tady jsou stromy. 
Na mnoha dalších místech v jiných částech. Takže to je druhá věc. Co se týče těch kapacit, 
tak on ten deficit je plošně rozdělen úplně do všech těch částí sídliště. Máte pravdu v tom, že 
ten největší deficit je v centrální části, kde ta hustota zástavby je největší a je tam největší 
hustota obyvatel. Ta hustota obyvatel je zhruba 400 obyvatel na hektar, což je enormní číslo, 
které zase také nikde jinde tady v Budějovicích nenajdete než na Máji. A tomu také musí 
odpovídat nějaký servis pro ty obyvatele. Bohužel ten servis tady nemáme, tak my se snažíme 
s těmi kartami, které tady jsou poměrně špatně rozdané, alespoň zahrát nějakou hru, která 
s nimi jde zahrát. Takže snažíme se na všech úrovních zlepšovat ten parter toho sídliště. Ne 
jenom v parkování, ale i v jiných oblastech.  
p. Nezvalová – Takže já děkuji. V tuhle chvíli uzavíráme diskusi k 01, centrálnímu parku. 
Vaše připomínky buď v té obecné části diskuse anebo písemně, buď tady nebo na podatelnu 
do příštího pátku. Úsek 03, Ing. Ota Eibl, úsek jih. Mikrofon i ukazovátko je k dispozici. I vás 
poprosím o 5ti minutovou prezentaci. Děkuji.  
Ing. Eibl  -  Dámy a pánové dobrý den. Náš úsek je vymezen ul. A. Barcala, M. Horákové, 
Dubenské a na západě potom volně přechází do otevřené zeleně, kde končí sídl. Máj. My 
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jsme měli v podstatě takovou filozofii, že v rámci toho projektu se pokusíme narovnat a 
učesat ty stávající vztahy, které tady jsou. Ten náš projekt hodně respektuje takové ty 
přirozeně vytvořené komunikační plochy. Ať jsou to ve vnitroblocích, jako je tady u M. 
Horákové, tak je to v podstatě nějaké narovnání vztahů kolem restaurace a obchodu. Celou tu 
věc jsme se snažili doplnit významným množstvím zeleně. To tady p. architekt již říkal. V té 
naší části je řádově 265 nových stromů s tím, že kácení je tady minimální. Je tady asi 12 
stromů, které jaksi nevyhovují druhově nebo jsou přestárlé a přerostlé. Co je možná zajímavé, 
my opravdu pracujeme s těmi vnitrobloky. Vnitroblok, který je u M. Horákové, je 
přizpůsoben tomu, aby byl dopravně obslužitelný i vozidly A.S.A., které tam sváží odpadkové 
koše. Jsou tam přiznané a zpevněné současné plochy, kdy jsou živelně vyšlapané chodníky, 
kdy spíš přejímáme tu filozofii, že co přinesl život, není, je vždycky dobré. Jsou vytvořeny 
nové zelené ostrovy v celém tom území. A co je podle nás významná změna, je to, že 
cyklostezka, která ústí do podjezdu směrem k multikinu, je protažená dál. Až v podstatě na 
samý kraj sídliště. Protože dneska je tady takové trošinku chaotické dopravní řešení, kdy 
cyklisté se nám míchají s chodci a nejde nám to dohromady. Vnitroblok ul. Bendy je rovněž 
přizpůsoben pro obsluhu tak, aby nebyl problém s vysypáváním košů, aby nebyl problém 
s udržováním pořádku. Tady o té části už jsem hovořil. Tady je to spíš zlogičtění celé té věci a 
přiznání chodníků k obchodům, které vznikly v panelových domech. Přidáváme také některá 
parkovací místa, zejména v této části a při ústí do ul. Bendy. Další parkovací místa, ani jaksi 
tu v ul. Bendy jsme nenašli rozumný recept, jak řešit, protože je to přesně o tom, že je tam 
mnoho obyvatel a dneska je tam vytvořeno jakési stání s určitým počtem automobilů a 
kterékoliv jiné řešení nám přišlo, že by toho stání spíše ubylo a celá ta ul. Bendy čeká na 
vybudování podzemního parkoviště, které je naplánováno v této lokalitě. Je to územní rezerva 
a netýká se to projektu regenerace sídl. Máj. Součástí našeho plánu je i vybudování nového 
dětského hřiště zde, a zde je sportoviště pro trošinku vyspělejší sportovce, hřiště s umělým 
povrchem. Já nevím, pojďme spíš do těch dotazů. 
p. Nezvalová – Takže prostor pro dotazy. Prosím k mikrofonu. 
Ing. Paukejová – Paukejová, K. Štěcha 6. Nemohla jsem mluvit, bohužel, budu potom 
později. K této lokalitě jsem chtěla říct jednu věc jako k celému Máji. Vy tady říkáte, budeme 
sázet stromy. My jsme už tady několik výsadeb stromů zažily a ty stromy, protože to je tady 
na jílech a byly tady bažiny, tak všechny zahynuly. Protože zkrátka nedýchají a umřou, 
protože jsou ve vodě. Takže vy říkáte, uděláme výsadbu, ale když se nebudete o ty stromy dál 
starat a vůbec máte nějaký průzkum, co tady s těmi stromy i když je vysadíte, co se s nimi 
stane a proč? To by mě zajímalo. Děkuji.  
Ing. Eibl  – Paní inženýrko, mohu vám odpovědět i z vlastní zkušenosti, kdy. My se známe, 
spravuji bytové družstvo Novostav, které má mnoho domů postaveno jižně od této lokality, 
kde jsme provedli velmi mohutnou výsadbu a mohu vám říci, že pokud použijete správnou 
technologii, sázení v podstatě na hrobečky, jak se tomu říká, že se to zvedá, tak ty stromy se 
samozřejmě udrží. Můžeme se dojít podívat na naše lokality, které obhospodařujeme.  
p. Nezvalová – Takže dobře, dotaz zodpovězen. Upravte si mikrofon, dámy si ho vždycky 
sníží. 
p. Žák – Žák Milan, Bendy 11. Já jsem se chtěl zeptat. Když už mluvíme o parkovacích 
místech dejme tomu, že by jste chtěli udělat tamhle pod zemí něco. Proč není využito 
parkoviště, které je tam stávající, jak to jde zadem kolem louky a tam dozadu. To parkoviště. 
To je minimálně z poloviny prázdné jenom z toho důvodu, že se tam kradlo, krade a naši 
městští, je tu i jejich pan šéf, bych chtěl říct, aby chodili pěšky v noci. Protože já dělám 
směny, kolikrát jsem v noci vzhůru, vidím, jak támhle zaparkují, hodinku, hodinku a půl sedí 
v autě, ani se nehnou, pak v klidu odjedou. Takhle se bude krást vždycky a lidi tam, kam to 
můžou dát, tak to nedají, to auto. Přitom je to osvětlené, všecko, na to výmluvy nejsou. To je 
zkrátka neschopnost tady určitých lidí. Za Bendovku to parkoviště.  
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Mgr. Thoma – To parkoviště dokonce bylo vybráno jako pilotní parkoviště pro to, aby bylo 
oploceno normálně nějakou fyzickou zábranou, s nějakým režimem a fyzickou ostrahou, kde 
bude normálně 24 h. denně přítomna služba. Samozřejmě provoz toho parkoviště bude potom 
něco stát. Na druhou stranu získáváte garanci, že když si tam to auto zaparkujete, tak ho tam 
ráno najdete a bude nevykradeno. Protože jinak by tam ten strážník musel stát 24 hod. denně a 
město České Budějovice má 96 tis. obyvatel a 102 strážníků na 96 tis. obyvatel. Uznáte, že 
není určitě možné, aby obsáhly úplně všechno. Takže platí to, co jsem k tomu parkovišti řekl, 
je s ním počítáno pro tento typ využití jako oploceného hlídaného parkoviště.  
p. Nezvalová – Takže děkuji za odpověď. Další dotaz. Paní Dr. Závorová. 
MUDr. Závorová  -  Dovolila bych si zeptat se na něco, co jsem si vzpomněla. U každého 
projektu bych potřebovala vědět dobu vzniku toho projektu. Původního autora, kdy došlo ke 
změně autora a kdy k přepracování a dopracovávání těch projektů. Také u těch projektů říci, u 
kterých je zahájeno územní řízení. Potom p. náměstkyni Popelovou bych prosila, aby nám 
vysvětlila rozdíl mezi pojmy regenerace a revitalizace sídl. Máj. Protože se to používá 
promiskue, domnívám se, že tam nejdřív byla regenerace a pak revitalizace. Mě to velmi 
zajímá. Děkuji.  
p. Nezvalová – Já jsem teď mluvila s Ing. Šedou. To co jste požadovala, dostanete písemně 
odpověď na to a p. Ing. Popelové předávám slovo. 
Ing. Popelová – Na druhou stranu asi by bylo dobře, kdyby paní Dr. Závorová specifikovala, 
co myslí tím původní projekt. Jestli myslíme úplně zakládání sídl. Máj v 80tých letech. Ne, to 
ne, dobře, takže až teďka. Protože samozřejmě abychom si potom rozuměli.  
MUDr. Závorová  – Já bych to upřesnila. Myslím ty projekty, které jsme dostali jako 
materiály k prostudování tady k tomuto projednávání. Kdy byly zadány, kdy se zpracovávaly, 
kdy se doplňovaly a které ty projekční kanceláře se na nich podílely. Tak aspoň ty největší. A 
to územní řízení kde je zahájeno.  
Ing. Popelová – Určitě jsme schopni toto doplnit. Já jsem si to jenom chtěla upřesnit. 
Z hlediska terminologie, já nevím, jestli je to z hlediska tohoto projednávání to 
nejpodstatnější, co chcete slyšet. Revitalizace je oživení, regenerace je ozdravění. Ve své 
podstatě můžeme použít výrazy oba, protože uvidíme, jestli to sídliště díky tomu bude jenom 
zdravější nebo ožije nějakou aktivitou, ale myslím si, že opravdu z hlediska těch projektů to 
není to, co by mělo být tím gró.  
p. Nezvalová – Prosím další dotazy k úseku 3 jih. Je ještě někdo, kdo se chce zapojit do 
diskuze? Nikoliv, takže děkuji Ing. Otovi Eiblovi a poprosila bych teď k projednávání k úseku 
4 západ Ing. Zdeňka Hajného. Rovněž i vás prosím o ten 5ti minutový limit.  
Ing. Hajný  – Přeji dobrý den. Já jsem zpracovatelem části č. 4 západ toho sídl. Máj. To co 
vidíte před sebou je návrh, který jsme ukončili někdy na konci minulého roku. Od té doby 
probíhají různá projednání s občany, ne že tedy je to mimo vás. My máme už řadu vyjádření 
samospráv, bytových družstev i občanů, kteří tam vlastní pozemky, což je jeden z takových 
klíčových věcí při tom, aby vůbec to územní rozhodnutí, o kterém tady dneska mluvíme, tak 
aby prošlo. Tato úprava, která tady je, doznala určité změny o které se pak na závěr zmíním. 
Naší hlavní myšlenkou při řešení tady toho úseku, který je vymezený tady tou ul. Volfa, 
Chlajna a Barcala, takovým nejcitlivějším problémem, který jsme cítili a vysvítá to i z té 
studie zpracované ateliérem, který už tady hovořil, je podle nás hlavně parkování. Řešení 
zeleně a nějakým způsobem oživit plochy, které jsou tam proto, aby děti a lidé kteří jsou 
v důchodu a nemají kam vlastně jít, tak trošku oživit ty vnitroblokové plochy. V podstatě, 
když to vezmu postupně, tak docílili jsme toho, že z původních 552 parkovacích míst, které 
jsou dnes k dispozici, bychom mohli, pokud to dobře půjde, navýšit o 330 parkovacích míst. 
To možná někteří z vás zase řeknou, ubíráme zeleň, jdeme do parkovacích míst. Musíme si 
vybrat, jestli půjdeme cestou, že budeme mít kde parkovat anebo jestli mírně ubereme 
z některých zelených ploch, které třeba obohatíme nějakým jiným způsobem nebo je 
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vybavíme dětskými hřišti apod. Takže když bych, třeba v tomto místě víme, že je příjezd do 
směru ul. Volfa, tady přibývají nějaká parkovací místa směrem kolmým k ose vozovky. 
Obecně bych řekl, že se snažíme dostat průjezdnost té ul. Volfa a Chlajna, tamto propojení, 
aby nemuseli stát vozidla podél chodníků nebo obrubníků a tím se zužuje ten průjezdný profil. 
Sice hasiči se k tomu nevyjádřili nějak záporně, ale vlastně se nevyjádřili vůbec, protože jim 
asi možná stávající stav vyhovuje. Nicméně toto jsme cítili jako velice nutnou věc, protože 
celou dobu, co se o sídlišti mluví, tak ta průjezdnost je tu nějakým způsobem kritizována. 
Proto, jak vidíte, všude jsme opustili to podélné stání kolem chodníků a snažíme se dělat 
kolmá stání. Tam, kde to nejde, tak jsou stání podélná. Dále potom v tomto místě, když se 
dostanu trošičku dál, tak tady vidíte takové zvláštní komunikační odbočení. To je záležitost, 
která je tam udělaná proto, že se chystá nebo možná ve výhledu bude provedeno parkoviště 
tady v tomto vnitrobloku. Tak aby se to založilo už dnes, studie předpokládá založení toho 
odbočení, aby nevznikal nějaký chaos při tom následném řešení, aby ten předpoklad byl 
vytvořen. Tady v těch místech nám dnes stojí vozidla podél obrubníků, my je dáváme kolmo. 
Bohužel se stává to, že ten chodník se odsouvá k těm bytovým domům. Tady je tak obrovská 
koncentrace lidí v těch velkých domech, že tam prostě, pokud nebude tady nějaké parkoviště 
v tom vnitrobloku, tak to jinak nevyřešíme. Dostávám se dál do napojení Chlajna a Volfa. 
Tady je velice komplikovaný nájezd a proto se tady ten problém snažíme řešit způsobem 
kolmého napojení, to znamená, že tady to původně šlo do oblouku, je tam úhel ostrý, tady 
když se zatáčí tímto směrem. My z toho uděláme kolmý. Možná někdo řekne, už jste to tam 
před rokem nebo před dvěma tady ty stání udělali nově a teď je zase budete bourat, ale je to 
věc v tomto místě velice citlivá a dopravně je teď vyřešena. Myslím si, že to přispěje k tomu, 
že ta průjezdnost tady v těch místech bude bezkonfliktní. Potom se tady posouváme do 
takového místa, kde vlastně nevíte co to je, protože dnes to tam není. Dnes se tam chodí 
takovým úzkým chodníkem. Je doporučeno vytvořit tady takovou obslužnou komunikaci, 
která by mohla sloužit pro ty domy, které tady jsou, resp. pro zkrácení cesty z této strany 
sídliště na druhou. Tady ta část je netknutá prakticky. Tam akorát dochází k obohacení zeleně, 
protože tady ta kolmá stání jsou. V úseku mezi školou a tady tou záležitostí, to znamená 
spojka k autobusu, tak ta je jak víte všichni, více méně rozbahněná betonová cesta, zvláště 
tady blíže ke škole. Tady v tom návrhu vidíte podélné stání, které na připomínky občanů 
z tohoto domu jsme, teď to tam pozorují a říkají tady bude průšvih, tady ty děti nebudou 
bezpečně přecházet. Tak jsme toto opustili. Mluvím o tom proto, že ti občané se opravdu 
tomu věnovali a připomínkovali. Tak jsme to takto upravili. Tady je teď volný průchod od té 
školy. Tady se dostáváme k závěru, tady přibývají místo podélných stání kolmá stání. Tady, 
když to někdo studoval podrobněji, tady v tom konci jsme nakreslili nový, ale dnes už tam 
jsou. Ta rychlost té výstavby, jak se tu o tom už hovořilo, že některé úpravy v tom parkování 
už probíhají. Jinak dochází tu samozřejmě ke kácení některých stromů, ale mohu říct, že i ta 
výstavba je potom doplňována, mohu to dokladovat čísly, která máme od projektantů. Ještě 
jenom krátce. Tady máme jedno dětské hřiště, tady v těch místech situované, pak tady hřiště, 
které je dnes volné, by se mělo oplotit a měl by tam být chráněný režim. Další je v tady těch 
místech a tady v těch místech. Takže to byl jako komentář k tomu projektu. Děkuji.  
p. Nezvalová – Takže zůstaňte ještě u mapy, aby jste mohl případné dotazy zodpovědět. A 
teď prosím, je prostor pro diskusi.  
p. Kalaš – Kalaš, Volfa 19. Já bych se chtěl zeptat, já jsem tam v invalidním bytě, tam jsou 
východy z těch bytů. Tam jsem slyšel, že tam má být chodník těsně kolem zdi. Tam se vyjíždí 
s vozíčky, je tam navíc 5 stání, kde musí být volný prostor. Tam nejméně 20 m z té ulice bude 
muset být volných na výjezdy. Tak si myslím, tam pod okny ten provoz, co na těch 
chodníkách je, hlavně večer, třeba ve 23 hod., kde se to tam srocuje. Ta okna jsou tam až na 
zemi.  
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Ing. Hajný  – Já vám rozumím co chcete říct. Místo těch chodníků děláme kolmé stání, tím se 
posouváme s chodníkem blíž k baráku.  
p. Kalaš – Ale úplně k baráku. Já si myslím, jestli by nemohlo být šikmé stání třeba jako teď 
je naproti, na levé straně, ve směru jak jsou sudá čísla, tam je stání vlastně za sebou. Ten je 
tam jen udělaný nájezd k chodníku. Kdyby se udělalo šikmé stání třeba na této pravé straně, 
tak myslím třeba na té druhé straně, tam se stejně chodí z té strany. Kolem až k. 
Ing. Hajný  – Tato varianta také byla na papíře. Zkoušeli jsme, jak vyjde počtově. Ono to má 
docela úbytek na tom parkování. A s podivem, tady je to 5,5 m a vlastně nám tam šetří ¾ m. 
Ono to kolmé stání má ty výběžky, tak ono nám to moc nepomáhá. Tady jsme opravdu 
v konfliktu. Musím říct, že tam na tom místě jsou takové jako přístřešky a ty přístřešky jsou 
v soukromém vlastnictví, ty pozemky, tak to samozřejmě musíme respektovat. To tam také 
respektujeme. Ty tam jsou prostě ponechané.  
p. Kalaš – Ale chodník kolem? 
Ing. Hajný  – To se musí obcházet.  
p. Kalaš – Tam je východ z bytu. 
Ing. Hajný  – Ta vzdálenost je tuším 1,50 m od líce baráku.  
p. Kalaš – A před dveřmi tam budou chodit lidi po chodníku? 
Ing. Hajný  – Je to takhle, je to obecní pozemek, je to otázka diskuse, ale můžu říct, že není 
toto jediné místo na sídlišti, třeba i na Šumavě jsou místa, kde jsou chodníky taky takhle 
blízko u těch oken. Je to o tom počtu míst. Znamená to potom snížení počtu míst.  
Ing. Šeda – My si to poznamenáme, posoudíme to a dáme vám vědět, jak jsme to rozhodli. 
V případě, že bychom to oddálili od těch oken. Rozumíme tomu dotazu, že se tlačí chodník 
blízko k baráku až nepříjemně. V těchto kritických bodech to znovu budeme posuzovat. Já 
tomu rozumím. Budeme zvažovat to, že obětujeme zpátky ta parkovací stání, že tam nebudou. 
To je asi jediné řešení.  
Ing. Hajný  – Moc nám to nepomůže, protože i to šikmé stání nezabírá jenom těch 2,5 m, ale 
jde nám přes 4 m, stejně.  
p. Nezvalová – Pane inženýre, slyšel jste Ing. Šedu, posoudí se, vy dostanete odpověď. Pokud 
chcete, můžete ještě tu připomínku formulovat, já věřím, že je to zaznamenáno. Já si myslím, 
že toto setkání je i o tom, aby se obě dvě strany slyšely. Jedna strana předkládá něco, druhá 
strana přichází se svými podněty. To není o konfliktu, to je o podnětech. Díky za něj. Prosím.  
p. Franěk – Franěk, Štěcha 8. Já bych chtěl se zeptat, zápis z tohoto jednání bude umístěn, 
zveřejněn?  
p. Nezvalová – Záznam se dělá, proto chodíte na mikrofon. Nevím, musím se zeptat, zda 
nějaký zápis bude k dispozici?  
p. Franěk - Jestli nebude zápis, tak jsme tu zbytečně. Já se ptám, jestli bude zveřejněn.  
p. Nezvalová – Vydržte, zeptáme se.  
Ing. Popelová – Určitě bude zápis z toho udělán, i proto se dělá ten hlasový záznam. Takže 
všechno, co se tady řeklo, tak je zaznamenáno. Zápis bude, bude viset jak na webových 
stránkách města, tak určitě nebude problém jej zveřejnit i tady na těch místech, kde byly 
zveřejněny ty projekty. 
p. Franěk - Děkuji. Pak bych měl další dotaz na projektanta. To, že jste řekl, že se k tomu 
nevyjádřili hasiči, to máme brát vážně? K tomu projektu?  
Ing. Hajný  – Vyjádřili se v tom smyslu, že nemají prostě s tímto problém.  
p. Franěk – Dobře, děkuji. Pak jsem tady zaslechl mnohokrát, že všechno nebo mnohé vyřeší 
kolmé stání. Dojděte se podívat do té naší ulice, K. Štěcha 8, kde kolmé stání bylo uděláno. Je 
to asi tak 3 - 4 roky zpátky a tam se podívejte, jak kolmé stání řeší problémy. Poprosil bych 
pana primátora, jestli by tam občas mohla přijet městská policie a rozdat botičky, případně 
odtahat auta. Nevím, jak tam jezdí invalidi s vozíky, jak tam jezdí maminky s kočárky. Žluté 
klikaté čáry, všude se tam parkuje.  
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p. Nezvalová – Podnět zaznamenán.  
p. Franěk – Další podnět. Tady jste říkala připomínky, že můžeme nosit na podatelnu nebo 
že tady dávat. Je možné poslat někam mailem připomínky? 
p. Nezvalová – Moment vydržte, hned se dozvíte e-mailovou adresu.  
Ing. Šeda – Mailová adresa, jestli chcete na investiční odbor, tak je, jestli si to poznamenáte 
nebo znovu to bude i v tom záznamu, nebo kontaktní adresy tam budou. sedaz@c-
budejovice.cz. Takže když by jste chtěli e-mailem, tak můžete. 
p. Franěk – Pak mám ještě dvě věci. Jednak bych chtěl poprosit p. primátora, využiji jeho 
přítomnosti, jestli by nebylo možné zřídit na městských webových stránkách diskusi.  
p. Nezvalová – Uslyšíte za chvíli odpověď. A další dotaz. 
p. Franěk – To ani není tak dotaz. Chtěl bych spíš poděkovat jednak magistrátu, že se zabývá 
nadále sídlištěm a že to snad k něčemu bude spět. Pak bych chtěl poděkovat Občanskému 
sdružení Máj, že rozpohybovalo kolem toho trošku zájem lidí. A pak bych se chtěl zeptat na 
věc, která souvisí s celkovým stavem sídliště. To znamená Rošického ul., cyklostezka na 
Haklovy Dvory a prostor tankodromu. Smělé plány, smělé projekty a jak to bude pokračovat, 
jak to bude končit.  
p. Nezvalová – Děkujeme za dotazy. Sice jsme mimo téma, nevím zda tady je prostor, ale 
určitě tu odpověď dostanete. Pan primátor, co se týče diskuse na webových stránkách.  
Mgr. Thoma – Děkuji za mikrofon. Pokud jde o mne, tak nevidím žádný problém v tom, aby 
na webových stránkách města bylo diskusní fórum. Ovšem spousta z vás, kteří si pamatujete, 
jak to diskusní fórum vypadalo, mi dáte za pravdu, že to diskusní fórum teda bylo, řekl bych 
hodně declasé a objevily se v něm příspěvky opravdu ukrutné a opravdu příspěvky, které 
žádný smysl vůbec neměly. Zpravidla bych řekl, že podstatná část, neříkám všechny, ale 
podstatná část těch příspěvků byla o tom, že naprosto neracionálně, nekriticky se tam 
objevovaly, řekl bych kolikrát i osobní výpady a výlevy. Navíc chci připomenout, že každý 
z úředníků magistrátu města a každý z volených představitelů města má veřejnou internetovou 
adresu a na ty samozřejmě můžete adresovat jakékoliv svoje podklady a všichni jsou povinni 
vám v nějaké lhůtě, kterou určuje zákon, na vaše dotazy odpovědět. Neučiní-li tak, tak pak je 
máte právo samozřejmě i veřejně peskovat. Pokud šlo o smělé plány E. Rošického a ten 
trojúhelník bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, já mohu říct jenom to, že stále platí to, co 
máme obsaženo v územním plánu. To znamená, je naší ambicí postavit propoj M. Horákové – 
Strakonická. Ten propoj je dnes vyprojektován, je na něj vydáno územní rozhodnutí. Jednání 
o další etapě realizace té stavby za přibližně 280 mil. nyní záleží na dohodě s vlastníky těch 
pozemků, které jsou v tom daném území. Jedná se konkrétně o dvě fyzické osoby, které 
nebydlí v Českých Budějovicích a jejich požadavky začínali někde na majetkovém 
vypořádání v rozsahu 550 mil. korun, dneska jsou někde na hranici 99 mil. korun. Takže my 
se snažíme s nimi nějakým způsobem dohodnout a celou tu věc vypořádat. Povedlo-li by se 
nám to majetkové vypořádání, pak jsme přesvědčeni, že v průběhu příštího, resp. tohoto roku 
jsem schopni mít stavební povolení a v horizontu roku 2010 začít stavbu stavět. Ostatní 
stavby, které by v tom území měly vzniknout, popisuje normální regulérní zastavovací studie, 
která je k dispozici minimálně když ne na webových stránkách, tak na odboru územního 
plánování a architektury. Tu zastavovací studii schvalovala rada města a posléze 
zastupitelstvo města ještě v tom minulém funkčním složení. Na tom projektu se doposud nic 
nezměnilo. Všimli jste si, že z toho areálu zmizely takové ty všelijaké kolny, přístřešky, 
zmizely ty jámy, zmizely ty staré ekologické zátěže a nyní prostě čeká se na jednotlivé 
investory. Ten horizont realizace a dostavby celého toho území je na 25 let od doby 
vysoutěžení a uzavření smlouvy, což bylo, možná mi kolegyně Popelová pomůže, teď nevím 
jestli v roce 2006 nebo 2008. To už si teď skutečně nepamatuji. Takže 2006. Tedy od té doby 
25 let je doba, po kterou běží lhůta na dostavbu toho území podle té schválené studie, která 
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byla v zastupitelstvu v tom minulém funkčním období. Snad jsem nezapomněl na nic z toho 
dotazu, který byl směřován na mě.  
Dotaz mimo mikrofon. 
Mgr. Thoma – To bude vědět kolega Šeda. Ty kostky myslíte. 
Ing. Šeda – Ul. Rošického má zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
pokračuje v projektu na stavební povolení a v současné době je jednáno se zástupci 
Jihočeského kraje o společné realizaci aspoň některé části, protože ta část od spodu, to 
znamená O. Nedbala po M. Horákové, ta vlastně podléhá tomu, o čem jsme tady mluvili. Tam 
se v současné době nedá nic zpracovávat, protože se tam bude budovat na tom území celá ta 
zástavba. Potom znovu opakuji ten úsek od M. Horákové až na Haklovy Dvory se připravuje 
projekčně tak, aby byl ke stavebnímu povolení včetně cyklostezky a projektu, ale jednáme s 
krajem o společné realizaci, protože ta komunikace je krajská.Takže my se s nimi chceme 
podílet, tak jak se třeba podílíme na ul. Ledenické nebo na Jubilejní, nebo těchto ulicích, kde 
my děláme kanály a vodu a kraj dělá vršky. V současné době spolupracujeme s krajem na 
rekonstrukci komunikace Ledenická a následně, snad v příštím roce, ale to nemůžeme 
slibovat, by mohla přijít na řadu Rošického. Pokud se takto dohodnou zástupci města a kraje a 
najdou se finanční prostředky.    
p. Nezvalová- Takže odpověď zazněla, já jen připomínám všem u dveří, že tady je ještě 
několik volných míst když si pánové odloží kabáty a bundy na sebe, tak se můžete přesunout 
dopředu a sednout si. Nemusíte stát mezi dveřmi. Vám dávám prostor. 
p. Herdová - Děkuji. Herdová, Chocholy 23. Já bych chtěla říct, že patřím k té části lidí, kteří 
jsou rádi, že se zabýváte s množením parkovacích míst třeba i za cenu mírného úbytku zeleně. 
Ale nějak jsem slyšela, že by tam snad měla být i úpravnější povrchová plocha, že by to 
neměly být jenom rozbitý asfalty a  tak. Různě zkombinované ty povrchy. Je to pravda nebo 
to není pravda.  
p. Nezvalová - Ing. Šeda 
Ing. Šeda - Celkově ten projekt regenerace nebo revitalizace sídliště všeobecně obsahuje to, 
že povrchy těch chodníků a stávajících ploch budou vyměněny a opraveny. To znamená, ve 
většině případů měníme ten litý asfalt nebo rozbitý asfalt za zámkovou dlažbu. Pokud se týká 
povrchu těch dětských hřišť, tak ve většině případů chceme ty povrchy vyměnit za ty umělé 
tak, aby i když to bude na sportoviště i případně pro děti a tak, tak by ty povrchy měly být z 
těch umělých trav, aby ten pohyb na tom povrchu byl silně tlumen, aby nedocházelo k 
narušování toho životního prostředí na sídlišti.  
p. Herdová - Děkuji. A ta ul. K. Chocholy, jak se tam rozšířily pásy parkovací, tak to bude 
také zámková dlažba? 
MgA. Zemen - Ty komunikace, které jsou pojížděny auty, tzn. laicky silnice, jsou živičné, 
asfaltové. Ta zámková dlažba se týká většiny parkovacích stání a chodníků.  
p. Herdová - Aby se tam ukazoval pás, který bude posázen stromy a ta auta budou parkovat 
pod těmi stromy.  
MgA. Zemen - To se týká těch parkovacích stání, ta jsou z té zámkové dlažby.  
p. Herdová - Děkuji. A potom ještě, nebylo by možné? Já vím, že to je hrozně hustě 
obstavěné těmi domy, ale nebylo by možné zabudovat nějaká podzemní stání? To by mohlo 
být přece ve více patrech a tím by se získaly prostory a počet.   
Ing. Popelová - Já si dovolím na to zareagovat. Ta studie regenerace počítá s podzemními 
parkovacími stáními, která opravdu jsou řešena tak, že by měly být pod povrchem a navrchu 
zase klasická povrchová parková úprava. Bohužel ty finanční prostředky, které uvolňuje 
Evropská unie, nám nedovolují takováto zařízení budovat, takže v tuto chvíli se opravdu 
zabýváme projekty, které jsme schopni z něčeho zafinancovat. Nicméně v té studii ty projekty 
obsaženy jsou, takže je to tam jako nějaká rezerva. Druhá věc je, že tato parkovací stání jsou 
samozřejmě velice finančně náročná, takže znamenala by, protože to nemůže být jenom 
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zahloubené parkoviště, musí mít nějaký režim, musí mít nějakou ochranu. Znamená to 
samozřejmě finanční prostředky, které budou znamenat i něco pro ty lidi, kteří tam budou 
parkovat. My jsme nechávali zpracovat studii možnosti parkování na sídlišti Máj. Jednak z 
toho vyplynulo to, co už říkal p. arch. Zemen, že takových těch aut, které vysloveně jako z 
bezpečnostního hlediska a z hlediska provozu na silnicích jsou špatně, je řádově asi 700. 
Takže to je jakoby priorita, která se v tuto chvíli řeší, protože opravdu je to nebezpečné i z 
hlediska průjezdu hasičů, sanitek, všeho. To asi všichni velice dobře znáte. A takové ty 
principy, jako že se na Máji parkuje s nezataženou brzdou a vyřazenou rychlostí, aby se dalo 
odjet. Tak to si myslím, že jsou známé věci. Vlastně z hlediska tady těch hromadných 
parkovišť jsou jakoby ty priority nastaveny v několika krocích. Ten první krok je to, co už 
zmiňoval p. primátor, jsou vytipovaná některá parkovací místa, která bychom chtěli oplotit a 
budou mít nějaký režim. Tam ten provoz je zdaleka nejlevnější a odpovídá i tomu, co v rámci 
té dotazníkové akce byli ochotni lidé na Máji zaplatit za to parkovací místo. Další věc potom 
už je budování těch objektů, které opravdu jako ekonomicky jsou náročnější a v tuto chvíli 
opravdu nám na ně nikdo peníze nedá. Bohužel na to žádný titul není, který by stavbu 
takovýchto zařízení umožnil. Ať už jsou to parkovací domy nebo zkrátka parkovací objekty.  
p. Herdová - To je škoda. To by možná trošku řešilo. A ještě poslední věc. Jestli, možná to 
budete zmiňovat v budoucnu. Teď je poměrně velké parkoviště neoficiální mezi obchodem 
Penny a ul. N. Frýda. To když se zruší, tak to zabere většinu těch ploch, o kterých teď 
mluvíme, že tam přibudou. Bude to dneska zmíněno nebo? 
Ing. Popelová - Nevím, co tím myslíte zmíněno, protože v tuto chvíli ho nikdo neruší a není 
záměr ho rušit. Nicméně to parkoviště leží na soukromém pozemku. Není to na pozemku 
města. Součástí nebo záměrem těch projektů není ho rušit.  
p. Nezvalová - Takže dáme ještě prostor poslednímu. Naopak p. primátor k tomu ještě chce.  
Mgr. Thoma - Města to nebylo, jak jsem tady zaslechl, my jsme to neprodali. Naopak, my to 
chceme od toho obchodního řetězce koupit. Cena, kterou za to chce, je přesahující skoro cenu 
té komunikace o které jsem mluvil. Chce za to řádově desítky milionů korun, teď se sním 
pokoušíme dohodnout o nějaké jiné ceně.  
p. Nezvalová - Takže prosím poslední dotaz k centru západ a pak přejdeme na sever.  
p. Ferenčáková - Já jsem se chtěla jenom zeptat. Vy jste zmiňovali ta hřiště vlastně v tom 
pruhu mezi N. Frýda a Volfa. My jsme za barákem v K. Chocholy, kde byla ta točna měli také 
dětské hřiště, to je zrušeno. Teď tam budou ta parkovací místa, ale pořád je tam cíp mezi těmi 
paneláky, jak je ten panelák do toho L. Tam je strašně hrozně moc vody. Vy jste říkali, že tam 
budete různě všude vysazovat stromy. Ale je teda pravda, že tam jenom trošku stačí, že zaprší 
a zapadnete tam po kolena v bahně. Takže ty děti si tam nebudou mít kde hrát. Mezi těmi 
kostkami, což je K. Chocholy 2, 4, 6 a 8 byla dvě hřiště, ta jsou také zničena, ale už jste 
nemluvili o tom, že by se v té Chocholy měla ta hřiště obnovovat nebo že by se tam vůbec s 
nějakými hřišti mělo počítat. Obnovíte hřiště ve Volfa, kde ty lidi nechtěli, aby tam bylo, 
protože je tam mezi těmi paneláky hluk do 22.00 do 23.00 hod., 24.00 hod. v noci v létě. Je 
tam šílený kravál. Proto byli rádi, že se tam hřiště zrušilo, vy ho tam znovu uděláte. Moc lidi 
asi rádi nebudou, ale dobře. U nás v ulici byla 3 hřiště a nebude ani 1. Takže, já už tam 
bydlím 18 let a můžu vám říct, že teď jak jste toto udělali, tak já jsem začala brečet. Já mám 
dvouleté nejmladší dítě.  
p. Nezvalová - Vy jste se vrátila zpátky do té části 01.To je tedy dotaz, který měl přijít na 
řadu až po těch ostatních, takže já věřím, že na něj bude zodpovězeno až v té závěrečné části.  
p. Ferenčáková - Že ty maminky nemají vůbec kam jít vlastně. Definitivně se tam vlastně nic 
nemění.  
MgA. Zemen - Já na to odpovím. Zase celkově těch hřišť na Máji v tom návrhu je 20 
ponecháno. To znamená, že jejich počet se mírně redukuje a je to tedy tím, že výstavba 
jednoho dětského hřiště vyjde na statisíce nebo miliony korun, protože ty herní atrakce musí 
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splňovat různé normy, které ty dřívější herní atrakce splňovat nemusely. Musí být pod nimi 
např. nějaký povrch, na který to dítě když spadne, tak si neublíží atd. Proto tedy je těch hřišť 
méně, ale zase budou lépe vybavena budou nějak strukturována, že některá ta hřiště budou 
menší, lokální, třeba pro menší děti a některá ta hřiště budou pro celé sídliště de facto. Budou 
tam třeba lanové prolézačky, na kterých si můžou hrát i třeba větší děti.   
p. Ferenčáková - Takže v té naší ulici je s něčím počítáno nebo ne? 
MgA. Zemen - V té vaší ulici, konkrétně v tom trojúhelníkovém vnitrobloku o kterém jste 
mluvila, tam to hřiště je zrušeno. To je pravda.  
p. Ferenčáková - A mezi těmi kostkami byly také. Tam jsou teď tak zlikvidovány.  
MgA. Zemen - Myslíte ty bytové domy, které jsou blízko školy? 
p. Ferenčáková - Ano. 
MgA. Zemen - Tam je jedno hřiště ponecháno.  
Ing. Šeda - Já myslím, že můžeme včetně toho odvodnění a vyřešení tohoto území, požádáme 
pana projektanta, aby zvážil a případně jedno nebo dvě z těch drobných hřišť, kde budou 
opravdu jenom houpačky nebo pískoviště, bychom ještě zvážili. Takže to poznamenáme a 
zkusíme to zapracovat.    
p. Ferenčáková - Tam je třeba to odvodnit, protože.  
Ing. Šeda - Samozřejmě. 
p. Nezvalová - Já už nedám ani prostor paní, která stojí. Už jsem řekla. Už jdeme na sever. 
Musíte počkat do té všeobecné diskuse, kde bude prostor, protože jsou i další části sídliště 
Máj, kvůli kterým jsou tady lidé. Takže já bych poprosila buď Ing. Vladana Daňka nebo paní 
Ing. Koutskou, která přejde. Tak p. Ing. Daněk. Prosím o prezentaci projektu sever, část 05. 
Prosím o 5ti minutový čas.  
Ing. Daněk - Takže my vycházíme v podstatě všichni ze stejné idee, takže necítím, že bych 
měl opakovat to, proč jsme dělali kolmá stání a proč v podstatě to, co už tu všechno zaznělo. 
My jsme řešili ul. N. Frýda, řešili jsem ul. K. Bureše a z části ul. N. Frýda. K tomu chci říct 
pár věcí, které jsme udělali. My jsme se snažili, aby jsme zachovali systém chodníků a těch 
věcí tak, jak běžně fungují. Tady potom vidíme, kde máme ul. N. Frýda, udělané kolmé stání. 
My jsme měli tu možnost, že se nám tam vešly ty chodníky tak, že ještě nejsou úplně 
nalepeny na ty objekty. Dokázali jsme potom některá parkovací stání udělat tak, aby byly na 
těch 5,5 m. Tam kde byly kolmé, jsme udělali prodloužení. Dál potom v tom našem případě 
jsme právě měli tu možnost, že jsme vytvořili t ři nová dětská hřiště. Tady je zrovna ten 
příklad, kde máme nová dětská hřiště a tady máme jedno hřiště, druhé hřiště a třetí hřiště. 
Takže to je prostě případ, kdy vidíte, že je ten soulad, že my v podstatě, někde ta dětská hřiště 
ubyla, někde je zase možné přidat nová dětská hřiště. V podstatě to, co bylo tady řečeno o 
zeleni atd., my jsme dokázali tam vysadit nových 171 stromů. Zeleň ubyla tedy velmi mizivě, 
pouze tam, kde máme ta kolmá stání. To jinak nejde. A dokázali jsme tam dát přesně asi 198 
parkovacích míst, která jsme dali navíc. Takže v podstatě to je taková základní bilance. Co se 
tu povedlo a samozřejmě co vidíme ty chodníky a tak, jak již bylo řečeno, nová úprava ze 
zámkové dlažby a pod. Vzhledem k tomu, že většina věcí už byla řečena, tak bych dal prostor 
na dotazy.  
p. Nezvalová - Takže začíná dotazovací prostor. Prosím představte se. 
p. Mrázek - Jmenuji se Zdeněk Mrázek, jsem předseda samosprávy Dr. Bureše 1-9. Čili 
předkládám stanovisko, čili protinávrh obyvatel Dr. Bureše k navrženým stavebním úpravám. 
1. Nesouhlasíme se vícepodlažním multifunkčním domem u zdravotního střediska. To je to 
fialové nahoře vpravo. Naproti zdravotnímu středisku Máj. Trváme na zachování stávajícího 
parkoviště, jelikož zde parkují obyvatelé domů jak Dr. Bureše 1-13, K. Štěcha, Netolická a 
pacienti dojíždějící na zdravotní středisko. 2. Na ploše G, podél chodníku z tř. M. Horákové k 
prodejně Pramen nesouhlasíme s jednopodlažním multifunkčním domem. Navrhujeme dětské 
hřiště, které bude oplocené, se vstupní brankou a na sousedním domě osazen kamerový 
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systém. Vzhledem k tomu, že v blízkosti domů Dr. Bureše, Štěcha a N. Frýda není žádné 
dětské hřiště, považujeme toto za jediné prospěšné pro obyvatele těchto domů. Obchody a 
služby jsou umístěny v technických podlažích výše uvedených domů a ve vzdálenosti cca 
200-300 metrů, Penny market, Cinestar, Albert atd. Výše uvedené multifunkční domy a 
podzemní garáže navrhujeme umístit do prostoru bývalých kasáren na místa zbouraných 
vojenských přístřešků, kde jsou příhodnější spádové poměry. Žádáme z celého projektu 
vypustit takzvané polyfunkční domy, které jsou v přímém rozporu s platným územním 
plánem města České Budějovice. Na podporu výše uvedených návrhů byla sepsána petice, ke 
které se připojilo cca 160 obyvatel domů Dr. Bureše 1-9.      
p. Nezvalová - Předpokládám, že to máte písemně, že nám to dáte.  
Ing. Popelová - Já děkuji za tu připomínku a dovolím si zareagovat. Navážu přesně na to, co 
jste řekl na konec. Ty objekty, které jsou tam navrženy, tak vyplynuly z té studie. Jsou 
obsaženy pouze ve studii. Nicméně nemají oporu v platném územním plánu, to znamená, není 
vůbec zahájena nějaká příprava jejich realizace. Město nepodniká žádné kroky k tomu, aby 
změnilo územní plán. Takže ty objekty realizovány nebudou, nejsou ani předmětem toho 
územního řízení. Myslím, že je pouze chyba projektanta, že je převzal z té studie. Nicméně 
když si přečtete oznámení o zahájení územního řízení, tak tam opravdu žádné objekty 
zmiňovány nejsou. Ty objekty jsou opravdu zahrnuty pouze ve studii. Pokud by se měly 
realizovat, tak by musela proběhnout řádná změna územního plánu. Projednání změny 
územního plánu podle nového stavebního zákona opravdu není nic jednoduchého. 
Samozřejmě bude prostor, až se bude zpracovávat nový územní plán, jestli teda se tam objeví 
nebo neobjeví, ale tím nebudu vyhrožovat. Myslím, že co se týče těch připomínek, které zde 
zazněly, z hlediska města ten objekt, který blokuje to parkoviště, tak já myslím, že můžeme 
pány projektanty požádat, aby to parkoviště samozřejmě zachovali a revitalizovali. Ne oživili, 
ale ozdravili celé. A aby bylo využité, protože opravdu jestli vůbec někdy nějaký takový 
objekt tam bude, to zkrátka je hudba nějaké budoucnosti o které v tuto chvíli nikdo z nás 
podle mě ani neuvažuje. Co se týče toho objektu mezi školkou, jak tam byly ty dřevěné 
boudičky. To je objekt, který ve své podstatě má zpracovanou nějakou studii. Město dvakrát 
nabízelo, hledalo zájemce, nikdo se nepřihlásil, takže řešení také není. A myslím, že pokud se 
tady domluvíme na tom, že tam žádnou obchodní funkci nechcete, tak není důvod jí tam 
dávat, protože rada města ty boudičky právě rušila proto, že se domnívala, že jsou tam 
problémem. Nicméně, když tady bylo to veřejné projednání, tak jeden hlas zněl, chceme tam 
zachovat objekty. Takže jestli tedy bude teď jeden hlas znít, nechceme tam obchody, není 
důvod, aby tam ty obchody byly. A ty další dva objekty, které jsou v té studii, jednak jsou na 
soukromých pozemcích a navíc opravdu pokud by někdo tam chtěl někdy něco stavět, tak 
musí projít procesem změny územního plánu. A opravdu ani jeden z těch objektů není 
předmětem tady toho územního řízení. A to, co si myslím, že je na místě napravit, je zachovat 
to parkoviště nahoře v plném rozsahu.   
p. Nezvalová - Výborně, potlesk, druhá pochvala za město.  
Ing. Daněk - Já jenom k tomu řeknu tolik, že my při projednávání, když jsme projednávali 
vlastnická práva u některých chodníků, tak jsme se s některými z vás setkali a několikrát jsme 
vysvětlovali, že projekt neobsahuje tuto část. Toto není projektem, že toto není součástí toho 
území. Vysvětlovali jsme si to mockrát a vím, že jste nám napsali. Někteří jste nám napsali 
souhlas, že souhlasí s umístěním stavby, ale k tomu dvoustránkový předpoklad toho, že v 
podstatě nechcete, aby tam byly polyfunkční domy, které tam v podstatě my neumísťujeme. 
Ale to je věc, kterou jsme říkali, to znamená, mě přijde absurdní, že se píše petice na něco, co 
my neustále říkáme a nikde nedeklarujeme, že chceme umísťovat. My tyto stavby 
neumísťujeme a neustále to opakujeme.  
p. Nezvalová - Tak moment, zklidněme emoce. Řeklo se, že to bylo převzato z minulé studie. 
Už tady několikrát zaznělo, že multifunkční domy nebudou. Já nevím, jestli tady se má říct 
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čestné pionýrské. Dělá se z toho zápis.Věřím, že až to bude na internetu, tak to uvidíte černé 
na bílém. V tuto chvíli si myslím, že multifunkční domy necháme ležet a budeme se věnovat 
dalším připomínkám. Tam je jedna technická. Moment kolegyně byla za vámi.  
Paní nehovoří na mikrofon.  
p. Nezvalová - Takže domy nejsou předmětem. 
Ing. Daněk - To jako kdyby jste chtěli, aby okolí nebylo zakresleno. V podstatě nejsou. Jsme 
dohodnuti.  
p. Nezvalová - Ještě ta jedna technická.  
Neznámý muž - Je těžké se vyjadřovat k projektu, který je takovýto, který je vystaven např. 
v multikině, nevím, kdo se v tom vyzná a textová část, která je k dispozici nebo kterou jsem já 
měl k dispozici. Je podle mě poměrně zmatená, pro mě jako laika. A těžko se můžu 
vyjadřovat k něčemu, kde je několik odkazů, mnoho odkazů a další projekty, které nejsou k 
dispozici nebo jsou. 
p. Nezvalová - Takže to je studie. Teď uvidíme, kdo si posype popel na hlavu. Vydržte. 
Ing. Šeda - Já už jsem to tady řekl úvodem, že předmětem regenerace a revitalizace sídl. Máj 
jsou ty věci, o kterých jsem mluvil. To znamená cyklostezky, parkoviště. Ta studie a uváděl 
jsem, že ve studii z roku 2006, které jsme dali podklady projektantům, to bylo z toho 
převzato. Nezdůraznili jsme to, že to tam zkrátka není řešeno, že se to tam dělat nebude. To 
tady zaznělo několikrát. Znovu to tady potvrzujeme a v rámci územního řízení definitivních 
projektů už to tam namalováno nebude, natož pak stavebního řízení.  
p. Nezvalová - Takže p. Paukejová má zřejmě jiné informace než vedoucí investičního 
odboru.  
Ing. Šeda - Já jsem neříkal, že nebylo jako. To jste říkala, že. Ano, jistě, ale znovu jsme 
říkali, že tyto věci, které  tam dáme, budou doplněny z tohoto vašeho jednání. To jsem řekl 
úvodem.  
Mgr. Thoma - Paní inženýrko, já myslím, že to tu zaznělo na začátku a my jsme dokonce, já 
s vámi osobně a s vaší kolegyní na tomto tématu seděl. Dívali jsme se společně na to územní 
rozhodnutí, na to územní řízení. Já tady prohlašuji, že součástí toho územního řízení absolutně 
není stavba žádného polyfunkčního parkovacího domu. Není paní inženýrko, nezkoušejte to 
tady. Máte dlouholetou zkušenost ze zastupitelstva. Zaznělo to tady xkrát, zaznělo to tak, že 
to bude v zápisu a já vám říkám, že součástí projektu pro územní řízení pro následné stavební 
povolení není jediný polyfunkční dům v tom území. To vám garantuji a myslím, že už nic 
jiného se k tomu tady skutečně dál říct nedá. Nakonec kolegyně Sýkorová si to může, nelžu, 
nelžu.   
p. Nezvalová - Prosím vás, já si myslím, že tu nejsme kvůli tomu, abychom navzájem na sebe 
pokřikovali, obviňovali se. Prosím zachovejte slušnost jednání, dejme prostor. Já si myslím, 
že multifunkční domy, teď jste slyšeli slovy p. primátora. 
Mgr. Thoma - Návrh obsahuje regeneraci zóny 05, severní část sídl. Máj, která spočívá v 
umístění nových komunikací pro pěší, nových parkovacích míst, části komunikací, části 
cyklostezky a nových sportovních hřišť. To je to územní rozhodnutí, o kterém já mluvím a o 
kterém vy tvrdíte, že lžu. Takže bych vás prosil, aby jste se opravdu raději podívala na to, co 
v tom textu opravdu napsáno je. 
p. Nezvalová - Já prosím o připomínky.Vydržte, dáme prostor.  
p. Šírek - Děkuji. Já se jmenuji Šírek, jsem z Dr. Bureše 1. Takže připojil bych se k tomu, co 
tady řekl p. Mrázek, což je náš předseda samosprávy. Dále bych měl 2-3 doporučení. Jedno 
ryze praktické. Prosím vás, hovoří se tady hodně o parkovacích stáních. Bylo by vhodné, 
nevím, jestli s tím počítáte, ale na základě dosavadních skutečností ta parkovací místa na ten 
asfalt namalovat. Protože tam, kde to není namalované, dochází prostě k tomu, že ta auta stojí 
trošku jinak a dochází ke ztrátám parkovacích míst.  
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Ing. Šeda - To, co jsme tady řekli, předpokládáme ve většině případů zámkovou dlažbu, která 
bude šedá a červeně budou označena ta místa, takže to bude definitivně.   
p. Šírek - Dobře. Další praktická poznámka k tomu, co tady uvedl p. primátor na dotaz 
ohledně spojení Horákové - Strakonická. Já bych doporučoval při té příležitosti, až se to bude 
zpracovávat, tak zpracovat i hlukovou studii. Už dneska ta Horáková v té naší pasáži, jak jsou 
po obou stranách velice dlouhé fronty domů, působí zvukově jako kaňon. Stačí jeden 
náklaďák a ten hluk tam přesahuje skutečně takovou nějakou přijatelnou míru. Pokud by se 
tam měla udělat čtyřproudovka a nějaká ta zvýšená doprava. 
p. Nezvalová - Hned vám bude odpovězeno.  
Ing. Šeda - Vy zabíháte do projektu části, která bude teprve projednávána, to znamená M. 
Horákové a 06.   
p. Nezvalová - Ale brali jsme to jako doporučení, které jak říkáte. Můžete to dát písemně. 
p. Šírek - Dále bych učinil takový podnět. Čili další záležitost. Zase jenom taková v obecnosti 
technická. Když bylo kdysi stavěno a před tím projektováno toto sídliště, to znamená kolem 
toho roku 1986 a před tím, potěšilo mě, že dnes už ty chodníky jsou projektovány i šikmo, do 
oblouku a pod. To znamená, neprojektovat je v pravých úhlech, jak to bylo kdysi, protože pak 
si lidi zbytečně vyšlapávají pěšinky přes trávník. K tomu, co tady padlo ze strany jedné 
dotazující, to znamená ohledně toho hřiště, že je tam voda a mokro. Když to počínaje tím 
rokem 1986 stavěly Pozemní stavby, tak pečlivě odvezly ornici, pak udusaly hlušinu, takže to 
je problém celého sídliště, že se málo vsakuje voda, málo rostou stromy. Čili při té regeneraci 
nebo jak to nazýváte, by bylo vhodné s tím počítat zvláště v souvislosti se sázením stromů a 
zřizováním jakési zeleně.  
p. Nezvalová - Už to tady zaznělo.  
p. Šírek - To o tom zápisu k nahlédnutí tady už tu padlo. Takže už jenom poslední otázka na 
pana inženýra projektanta. Nevidím tam u výměníku ta stávající parkování. Jakkoliv 
neoficiální místa, pouze tu jednu řadu. Čili dotaz směřuje k tomu, jak to je? Jestli tam počítáte 
i s nějakými dalšími parkovacími místy kromě té jedné namalované řady u tepelného 
výměníku?  
Ing. Daněk - Je tam pouze to, co je tam namalováno.  
p. Šírek - Jak je to tam zakresleno.  
p. Nezvalová - Děkujeme, už jste vyčerpal své dotazy. Prosím další. 
MUDr. Kravarová  - Kravarová, zdravotnické zařízení Máj. Jsme umístěni od r. 1987 na rohu 
Dr. Bureše 9, 9a, a teď by jsme měli mít pod okny zdravotnického zařízení kolmá parkovací 
stání. Chodník by měl jít úplně těsně s patou domu, kde vlastně je v přízemí umístěna lékárna. 
Takže ti, co by přijeli autem, by obcházeli vlastně těsně okna lékárny v přízemí. Auta, která 
by parkovala na současné zeleni, parkovala by kolmo k domu, tak by pochopitelně svými 
výfukovými plyny a svým hlukem rušila lékaře, kteří pracují v ordinacích. V prvním a 
druhém patře pracují dětští lékaři, pediatři. Musí vlastně poslouchat děti. Vyšetří za den každý 
okolo stovky dětí. Pokud tam budou neustále parkovat, najíždět a vyjíždět auta, tak se jim tato 
práce určitě značně ztíží. Nevidím tam nikde, že by bylo označeno vůbec na tom projektu, že 
naše zdravotnické zařízení tady existuje, i když existuje na Máji od roku 1987. 
Ing. Daněk - Můžu odpovědět nebo chcete mluvit. V krátkosti, to zařízení, právě proto, že jak 
říkáte, už je tam 22 let, 22 let jste úspěšní, tak už necítím potřebu ho tam malovat do toho, 
když něco dělám.  
Dr. Kravarová  - Ne, s tím nesouhlasíme.  
Ing. Daněk - My malujeme to co děláme. To, co je předmětem toho umístění stavby. To, že  
jsou tam pod okny lékárny, že jsou parkovací stání, to je furt stejná písnička, jestli chceme to 
parkování nebo nechceme. Druhá věc je ta, že z hlediska hluku to nepředpokládáme, že tam 
budou najíždět a vyjíždět po 5ti minutách a tak dále. Takový rozsah toho parkoviště tam 
vůbec není. Tam v podstatě z podélného je uděláno kolmé stání. 
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MUDr. Kravarová  – To je právě chyba, protože tam jsou pásy zeleně, byly tam osázené 
keře, které najednou zmizely, jsou vysekány, byly tam stromy, které jsou uříznuty. Nikdo 
neví, kdo to udělal. Myslím si, že jako z etického hlediska chodit těsně okolo oken lékárny 
není dobře. Sem najíždějí maminky s kočárky, jezdí sem lidé o berlích, jezdí sem vlastně 
vozíčkáři. Ti se najednou mají otočit těsně u zdi. Nikde tam nevidím, že by tam byla 
vyhrazená parkoviště pro tyto lidi. Vzhledem k tomu, že to zdravotnické zařízení tady není 
naznačeno, tak pochopitelně se s tím ani nepočítá. Protože nikdo o tom nevím. Já si myslím, 
že nikdo neví, když to tam na tom plánu není, že tam to zdravotnické zařízení je.  
Ing. Daněk – Já bych se teď nepřesvědčoval jestli víme nebo nevíme, že je tam lékárna, 
zdravotnické zařízení atd.  
MUDr. Kravarová  – Počkejte, tam je 9ti patrové zdravotnické zařízení, pracuje tam 18 
zdravotnických subjektů, je tam v přízemí lékárna. Ti lidé se tam vracejí od roku 1987, 22 let 
se starají o obyvatele tohoto sídliště. Takže nevidím důvod, proč by to zdravotnické zařízení 
nemělo figurovat v plánu.  
Ing. Popelová – Já jenom bych si dovolila do toho vstoupit, aby jste se nehádali s p. 
projektantem. Možná si všimnete, že jsme nevyznačovali nějak výrazně školku, školu, 
obchod. Zkrátka jsou to objekty, které v tom místě existují, figurují a to co řešíme v rámci 
toho projektu, jsou věci, které by se měly realizovat. V tom případě souhlasím, že tam vůbec 
nemají co dělat, vůbec tam nemají být zakresleny ty multifunkční domy. Ale jinak označení 
všech objektů, které v tuto chvíli na tom sídlišti jsou, není nijak specifikováno. Takže není to 
jenom to, že bychom opomněli zdravotnické zařízení, ale opravdu veškeré objekty, které v 
tom sídlišti již existují, tak nejsou předmětem toho územního řízení.  
Mgr. Thoma – Já ještě odpovím na ten dotaz, invalidní stání. Státní norma určuje počet 
invalidních stání na kapacitu daného parkoviště, takže to tam opravdu není potřeba kreslit, 
neboť projektant při realizaci a stavební úřad potom při vydávání stavebního povolení musí tu 
normu respektovat. Je-li někde např. 200 parkovacích míst, tak určité procento z toho jsou 
povinně místa pro invalidy. To jsou ta širší místa a musí být také vyznačena vodorovným i 
svislým značením.  
MUDr. Kravarová  – Na tomto parkovišti není vyznačeno vůbec nic, na tom stávající, co tu 
zatím je. 
Mgr. Thoma – My se bavíme o tom novém, které tam má vzniknout, na to vám odpovídám.  
MUDr. Kravarová  – Ano. 
p. Nezvalová – Připomínám 3 minuty prosím. 
Dr. Kravarová  – Ano. A vzhledem k tomu, že bydlím vedle, Dr. Bureše 13, tak se mi to jako 
obyvatelce, žijící v tomto městě a bydlící na tomto sídlišti nelíbí, že mi pod oknem najednou 
začnou parkovat auta. Vzhledem k tomu, že už tady bydlím delší dobu a že si myslím, že 
obyvatelé běžně zaparkují na stávajícím parkovišti, tak nevidím důvod, proč by se nám měl 
brát pás zeleně okolo domu.  
p. Nezvalová – Takže já nevím, co na to odpovědět, je to pořád stejné.  
MUDr. Kravarová  – Myslím si, že to postačuje, že se parkuje okolo silnice na této části Dr. 
Bureše a nevidím důvod, proč by se to mělo měnit, když tam nebude stát žádný polyfunkční 
dům. Ta kapacita postačuje pro nás.  
p. Nezvalová – Já si myslím, že připomínka tady zazněla, nevím jakým způsobem bude nebo 
nebude zapracována do projektu, protože ten projekt musí být kompromisem. Budete 
odpovídat? 
Ing. Šeda – Už to tady několikrát zaznělo, že ten multifunkční dům nebude, to znamená, tato 
část bude dopracována na parkoviště. Problém parkovišť v tom, že když se tam parkuje 
nadivoko nebo se tomu dá nějaký řád, je kolikrát v tom, že ta místa se nezvětší, kolikrát i 
některé místo ubude. To bohužel tak je, protože to musí mít nějaké rozestupy, ne když se 
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takhle divoce parkuje. To, co se týká toho druhého, té vaší ulice. Vzhledem k tomu, že teda v 
tomto místě ta parkovací místa budou zachována, tak zvážíme i tuto možnost, jestli by se 
nedalo v některé té části toto parkování zredukovat. To, co vy říkáte. Poprosil bych vás o to 
písemně.  
p. Nezvalová – Je tady tužka a papír, ani nemusíte psát mailem. Další dotaz, prosím o 
představení.  
p. Kus – Dobrý večer, Kus, Dr. Bureše 13. Navážu na paní doktorku, protože řada věcí byla 
zodpovězena i p. Šedou. Jedná se o to kolmé stání. Počítal jsem to. V současné době 
parkoviště, když to zvětšíte, je tam 5 řad parkování kolmého stání. Projekt počítá se 4 řadami, 
takže nám 1 řadu v celém parkovišti ubral. Prostě nám ji přestěhoval pod okna. Takže se 
neušetřilo ani nevzniklo nové parkovací místo ani jedno. Takže prosíme o zvážení, protože to 
je jenom zhoršení situace a ne zlepšení.  
p. Nezvalová – Pan projektant je tady, slyší vaši připomínku, nevím jestli se chce vyjádřit.  
Ing. Daněk – Já musím říct, že už jsme to mnohokrát řekli, že tam zůstane parkování i na tom 
prostoru, doděláme parkování na celém tom prostoru toho polyfunkčního domu. Tak to je 
tady řečeno a já v tom nevidím, co bych k tomu dodal.  
p. Kus – Děkuji, to mi stačí. 
p. Nezvalová – Další prosím. A jinak jste všichni ještě k tomu severu, ano? K tomu úseku 
sever, protože jde o to, abychom dali prostor také východu.  
p. Vyžrálková – Dobrý den, já se jmenuji Vyžrálková, bydlím M. Chlajna 5, ale pracuji na 
zdravotním středisku jako zdravotní sestra. Takže jsem se hlavně chtěla vyjádřit také k tomu 
parkovišti. Chtěla bych k tomu říct, jsem maminka postiženého dítěte a vím, jak jsou ta 
parkovací místa důležitá pro ty invalidy, protože já jsem nezaparkovala ani na Severu ani na 
Jihu, nikde. Na poliklinice. Takže si také myslím, že je zbytečné, pokud tam nebude ten 
polyfunkční dům. Myslím si také, že všichni, kteří tady jsou, i v těch plánech, které tady visí, 
v těch legendách, ty polyfunkční domy jsou. Proto my jsme si všichni mysleli, že je s nimi 
počítáno. 
p. Nezvalová – Už jste tady slyšela. 
p. Vyžrálková – Protože to parkoviště v celku jediné tam vyhovuje na Máji, možná. Takže by 
bylo lepší zachovat to parkoviště a nedělat tam ta kolmá stání. Děkuji.  
p. Nezvalová – Další prosím. Neodpovídá se na to, protože to byl spíše podnět. 
p. Prášil – Dobrý večer, moje jméno je Milan Prášil, bydlím v ul. v domě K. Štěcha 9. 
V polovině jsme slyšeli informaci p. primátora, že je v běhu územní řízení propojení 
Strakonická a ul. M. Horákové. Já bych měl takový dotaz. Zda bylo provedeno zadání  
alternativní, toto dát do zářezu, do podzemí? Protože pokud bude toto spojení provedeno a 
známe dneska, že město řeší dopravní problémy, by byla tato spojnice velice zatížená a tím by  
veškerá snaha regenerace, revitalizace sídliště přišla v niveč. Protože by nastal velký provoz, 
hluk, emise plynu, hluku apod.  
p. Nezvalová – Já myslím, že tady o tom už také byla řeč.  
p. Prášil – Já bych se jenom chtěl zeptat, zda je alternativa? Protože dálnice šla do podzemí. 
Víme, že v Praze na sídlištích tyto silnice jsou v podzemí. Město se srovnává s městem 
Linzem. Linz má hodně dálnic a tady těch cest v podzemí. Tak se ptám. Jakým způsobem je 
řešeno propojení M. Horákové a Strakonické? Myslím si, že mnoho lidí, co tu sedí, si toto 
neuvědomilo, co to pro nás obyvatele čeká. Nepřejdeme z jedné strany na druhou. Takže tady 
to, bych prosil odpověď. 
Mgr. Thoma – Je to řešeno zahloubeným zářezem, na dvou místech přesypaným, takzvanými 
ekodukty. To znamená, že tam vznikají dva, jakoby tunely v tom území a celá trasa je v 
zářezu.  
p. Prášil – Po celé trase?  
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Mgr. Thoma – Ano, akorát se napojuje v M. Horákové. Musí se napojit na stávající 
výškovou niveletu a na druhé straně se musí napojit na výškovou niveletu do Strakonické, ale 
jinak celý zbytek trasy je veden v zářezu, přesypaném zářezu se dvěma ekodukty, což bych 
přirovnal k nějakým tunelům, uzavřeným.  
p. Prášil – Výborně. A bude to přes to sídliště zahloubeno? 
Mgr. Thoma – Ne, M. Horákové zůstává ve stávající niveletě.  
p. Prášil – Prosím vás, co tady sedíme, uvědomme si, co to znamená. A toto nás může čekat, 
do 5ti let, že to bude hotové. Nepřejdeme na druhou stranu. Potom bych se ještě chtěl zeptat. 
Ta studie neřešila dopravní situaci a ani neřešila oblast, co se týká Branišovské ul. Zda tam se 
počítá např. s kruhovým objezdem v místě, kde je dnes autosalon Škoda? Protože dneska 
vyjet na Branišovskou je někdy čekání 5 minut.  
p. Nezvalová – Ono i z  ul. Opletala když se vyjíždí.  
Ing. Šeda – Není to součástí tohoto projektu.  
p. Prášil – Není součástí, protože to nebylo ve studii, ale je to sídl. Máj.  
Ing. Šeda – Samozřejmě, ale znovu říkáme, máme vymezené území, které v současné době 
řešíme a připomínkujeme. Toto je otázka přímo na odbor dopravy nebo na řešení dopravy 
v této lokalitě dole.  
p. Nezvalová – Bude to jako podnět zaznamenáno.  
p. Prášil – Berte to jako podnět, protože ta hustota dopravy se zvyšuje a je to jedna 
z výpadových cest. A nyní k připomínkám a dotazům. Na internetu jsem si prostudoval 
technickou zprávu. Ta zpráva jak říkáte, je 2006, zřejmě není v části platná. Co se týká, 
projektant si stanovil následující cíle, které mají pomoci k revitalizaci.  
p. Nezvalová – Já jenom připomínám ty 3 minuty, které jsme si řekli, že by jsme měli 
vyhrazeny. 
p. Prášil – Dobře tedy. Jeden bod tam byl zvětšit image místa. Koncepčně řešit barevný návrh 
zateplení jednotlivých domů a opláštění přístřešků na popelnice. Tady můžu říct, že magistrát 
města zanedbal svoji úlohu a koordinační činnost, protože pro zateplování se nevydává 
stavební povolení, pouze ohlášení, je barevné řešení provedeno jak se komu zalíbilo. Mimo 
černou barvu jsou použity prakticky všechny odstíny barev od modré, zelené, červené, žluté, 
hnědé apod. Tím se image zhoršil. Návrh řešení, myslím nechte urychleně zpracovat 
dokumentaci barevného řešení a kontrolujte následné stavby.   
p. Nezvalová – Myslím, že zateplování nebylo asi předmětem. 
p. Prášil – Ne, ne, to je v projektu. To je studie, barevné řešení. Já bych měl připomínku, co 
se týká projektu rozšíření parkoviště u domu č. 7. Štěcha 7, je to ten čtvereček nahoře vlevo. 
Projektant jestli by mohl. Tady už došlo v rámci nějaké etapy revitalizace k prodloužení 
parkoviště u mateřské školky. Na tom místě, kde je plánováno parkoviště, bylo dříve hřiště, 
odpočinková plocha. Připomínka zní v tom smyslu, že tuto plochu požadujeme, aby byla 
zachována. Když vezmete ul. K. Štěcha, tak to jsou samá stání, samá auta, nemáte tam de 
facto kousek zeleně, nemáte tam jednu lavičku a celá ulice je obklopena auty. Totiž tam je 
požadavek, aby byla jenom klidová plocha, případně lavičky. Ano, o tuto plochu se jedná, 
přesně. Ponechat parkoviště, která jsou kolmá, u velkého parkoviště před Burešovou, dneska 
směrem k Horákové ul. Tam to rušíte a nevím proč. Neberte to, že když jdou rodiče s dětmi, 
že půjdou někde do dalších částí na hřiště. Ponechte tam malou klidovou zónu.  
Ing. Daněk – Tady jsme uvažovali dětské hřiště, které by bylo nové a tady v podstatě jsme 
dodělali parkoviště.  
p. Prášil – Tam hřiště bylo, tam hřiště vždycky bylo.  
Příspěvek bez mikrofonu - Nepořádek tam byl. 
p. Prášil – To je otázka hlídání. Občas by se tam měla projít městská policie. Myslím si, že 
aby byl dům 7 obklopen ze všech stran, de facto ze 3 stran, je přespříliš.  
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Ing. Šeda – Já bych jenom k celkové rekonstrukci K. Štěcha. To, co jste říkal, parkovací 
místa. Na městě to probíhalo tuším 3 nebo 4 roky, kdy tam stíhala jedna petice druhou. Kdy 
přišla petice, abychom zřídili parkovací místa, za měsíc přišla petice, abychom žádná 
parkovací místa nezřizovali. To znamená, to co se zde vybudovalo v minulých letech, je 
otázkou velkého projednání a nějakého kompromisu, který se v tomto území získal ohledně 
těchto parkovacích míst. To asi víte.  
p. Prášil – Ano vím, ale ruší se kolmá stání na tom velkém parkovišti. Proč? Tím, že se 
prodlouží to parkoviště, se nezíská. 
Ing. Popelová – Vždyť jsme řekli, že to parkoviště tam zůstane zachováno. Řekli jsme to 
tady už asi třikrát, že ten objekt, který je tam jakoby zachycen z té studie, tak tam nebude, 
takže zůstane zachované to parkoviště. A už tady jednou zaznělo, že samozřejmě podíváme se 
na to, kolik míst vlastně zůstane. Jak ta bilance parkovacích míst vyjde. Na druhou stranu 
myslím, že sám uznáte, že bude lepší spíš zvážit redukci těch míst, která opravdu zasahují blíž 
pod okna, než třeba rozšíření tady takového parkoviště, které úplně přímo pod okny není.  
p. Prášil – Zeptám se, do kdy bude na internetu zavěšen opravený projekt? Ať se máme 
k čemu vyjádřit. Do kdy bude zavěšen nový projekt? Bez budov polyfunkčních, případně 
s opraveným počtem parkovišť. Já mám k dispozici jenom internet. To je pro mne nejlepší 
spojení. Nezlobte se.  
Ing. Šeda – Maximálně do 14ti dnů zapracují projektanti ty připomínky, které tady máme. 
Takže v průběhu března bude vyvěšen nový projekt.  
p. Mrázek – Já jsem Mrázek z Dr. Bureše. Jenom dotaz na Ing. Šedu. Dával jsem v prosinci 
námitku, aby byla odvodněna komunikace u č. 9 a 7 Dr. Bureše. Jestli vám to mám dávat ještě 
jednou písemně nebo jste to četl.  
Ing. Šeda – Myslím, že to tam mám.  
p. Mrázek – Máte to tam, takže nemusím to psát znovu. 
p. Nezvalová – Děkujeme, prosím další dotazy týkající se severu.  
p. Molnár  – Marek Molnár, K. Štěcha 4. Několikrát tady padlo, že byla řešena nějaká 
parkovací místa v ul. K. Štěcha 24 a v objektech, které vlastně k tomu přísluší. Před několika 
lety tam byla vybudována kolmá stání. Parkovací plochy se tím zvětšily jen minimálně, 
protože zadostiučiněním nějakým požárním směrnicím byly vytvořeny nějaké nájezdové 
chodníky, které vlastně v tuto chvíli jsou blokovány auty, jelikož ostatní řidiči parkují v těchto 
prostorech, kudy vlastně se dá projíždět jedině i kočárky. Je nutné, abychom se zamysleli nad 
tou parkovací plochou, která je nyní zmiňována, že zůstane. Vy tam tvrdíte, že budete 
odebírat nějaká parkovací místa, protože to je kompromis. Protože teď se tam parkuje jak se 
dá. Je nutné, aby jste se nad tím zamysleli a vlastně ta parkovací místa tam neubírali.Je nutné, 
aby se ta zóna tam rozšířila, ať už to k prostorám M. Horákové, čtyřproudové komunikace, 
která tam vznikne za dva roky. Nebo potom v případě, ještě k prostorám výměníku, který 
vlastně tam v tuto chvíli bude vytvářet zónu nějakého toho parku. Určitě se připojuji k tomu, 
aby parkovací místa, která jsou tam teď podélná, aby zůstala. Protože město se zabývá tím, že 
všechno hrne do parkovacích míst příčných, ale zároveň odebírá zeleň před tím barákem. 
Ano, jasně, plocha kolem baráku je půlmetrová, což je vlastně majetek toho družstva nebo 
případně toho domu, ale následně se odebere ta plocha, která vlastně tvoří nějakým způsobem 
odrušení od kolem jdoucích. 
p. Nezvalová – Je to jasně zformulované, chcete odpověď.  
p. Molnár  – Ta odpověď by byla dobrá a následně bych se chtěl připomenout k tomu, že už 
tady byl zmíněný projekt, který vytváří nějakou tu relaxační zónu. Ať už od pošty vlastně 
k výměníku. Tak tam vlastně budou zmíněny tyto plochy a budou přesunuty chodníky 
k baráku. Opravdu se nad tím zamyslete, je to už dáno, je to už rozhodnuto, kam až ty 
chodníky k baráku budete tlačit. Je důležité, aby toto bylo zaneseno. A chtěl bych slyšet 
odpověď, aby jste se s tím zabývali.  
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p. Nezvalová – Děkujeme za podnět.   
Ing. Daněk – Tak v podstatě budeme se s tím zabývat. My jsme nechtěli do zelených ploch, 
ani jsme nemohli, tam kde jsou zelené plochy a parkovací místa, sme udělali, v našem 
projektu přesně je 197 nových parkovacích míst. To jsme udělali za kompromisu mezi zelení 
a mezi tím, co jsme mohli udělat.  
p. Molnár  – To velké parkoviště, když tam teď nebude polyfunkční dům, tak bude obsahovat 
o 190 parkovacích míst víc. Na té ploše, kde je teď betonové stání. Ne, to v žádném případě. 
Ing. Daněk – Ne, nemluvíme o tom. My jsme si řekli už několikrát, že ten polyfunkční objekt 
tam není, nebude tam, není tam. Takže je tam parkování, řekli jsme, že tam parkování bude a 
zůstane. 
p. Molnár  – Zůstane a zachováte parkovací místa, která jste tak nějak vypočetli. Máte přesný 
počet. 
Ing. Daněk – Ne, pokud tam budou další místa, která v podstatě, s těmi nebylo počítáno, že 
pokud tam budou další, tak jich tam bude víc samozřejmě. O ty, co budou na území toho 
polyfunkčního objektu.  
p. Molnár  – A bude jich tam víc, než je současně.  
Ing. Daněk – O mnoho víc, 197 je jich tam navíc dneska, plus to, co bude na území toho 
polyfunkčního domu. 
p. Molnár  – Necháme se překvapit, jelikož parkovací místa mají určitá rozmezí, mají určité 
plochy.  
Ing. Šeda – Já jsem to tady řekl.  
p. Nezvalová – Necháme se překvapit. Já poprosím jenom paní. Pán už přišel ve chvíli, kdy já 
jsem řekla, že jdeme na východ. Takže zůstaňte do té obecné části prosím.  
p. Majzlíková – Majzlíková, předseda výboru společenství N. Frýda 2. To je v té dolní části. 
Když se stavěla ta parkoviště, která tam byla a ten park, tak se poměrně intenzivně 
protestovalo proti výstavbě těch parkovišť, proti té zeleni, která tam byla, zejména těch 
garáží. Byly občanské petice atd. Nakonec si lidé na to zvykli a v té části toho sídliště vznikla 
poměrně klidná, klidová zóna pro ty lidi, kteří v tom baráku Frýda 2 až 12 bydlí. A celkem si 
tam zvykli dát lavičky a sedět si, bazén si tam dají. A lidi tam existují v tom, žijí v tom 
uzavřeném prostoru mezi těmi garážemi a parkovacím místem. Někdy si stěžujeme dopředu, 
aniž bychom věděli, jak to dopadne. Nakonec to pochválíme, protože tam to sídliště žije.  To 
jenom k tomu, že stále lamentujeme, že všechno je zlé. Já bych poprosila, jak nahoře je ten 
polyfunkční dům, který tam nebude dneska už na tom parkovišti. Aby stejně v další 
dokumentaci nebyl zakreslován ten polyfunkční dům. 
p. Nezvalová – Už jste slyšela, že nebude. 
p. Majzlíková – Pořád se mluví o tom, že nebude ten horní, ale aby nebyl ani tenhle 
zakreslován v té další dokumentaci. Či už je to pro územní řízení nebo pro stavební řízení. 
Aby žádné z těch polyfunkčních domů tam nebyly dány. 
Ing. Šeda – Já jsem řekl už úvodem, řeknu potřetí a naposledy, jestli můžu poprosit. 
Dopracované projekty pro územní řízení a následně pro stavební povolení budou obsahovat 
pouze tyto objekty, které jsem jmenoval. Cyklistické stezky, úpravy chodníků, parkoviště, 
zeleně, dětská hřiště. Znovu říkám, projektanti kopírovali tu studii. Nechali to v tom projektu. 
Bohužel vzhledem k tomu, že někteří z vás to takto pochopili, tak to znovu vysvětlujeme.  
p. Majzlíková – Jen aby to v dalších částech nebylo. 
p. Nezvalová – Nebude. Děkuji a nyní přecházíme k prostoru úsek 6, východ, který bude 
představovat Ing. Pavel Mandík.   
Ing. Mandík  – Dobrý den, já vás krátce seznámím s naším úsekem, který jsme řešili. Já to 
mám rozděleno podle jednotlivých zájmových témat. První věc – automobilová doprava. My 
jsme řešili řádově 3 ulice. Hlavní, páteřní částí naší zakázky, byla ul. M. Horákové. Tento 
úsek je dnes řešen jako dvoupruhová komunikace. Jsou zde autobusové zastávky, je zde 
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světelně řízená křižovatka. V našem návrhu, který vychází na další projekty, které zmiňoval p. 
primátor, je propojení se Strakonickou ul. Úsek, který je dál od Cinestaru, je čtyřpruhový. 
Úsek, který bude na Strakonickou, bude také čtyřpruhový. Zde by nám zbyl úsek, který by šel 
čtyřpruh, dvoupruh, čtyřpruh. Z tohoto důvodu město požaduje a samozřejmě my jako 
projektanti bereme toto řešení jako vhodné, dopracovat tento úsek jako čtyřpruhový. 
Komunikace v tomto místě bude oddělena fyzickým zeleným ostrůvkem. Budou tam dva 
samostatné jízdní pásy, které budou tímto způsobem rozčleněny tak, aby se ta komunikace 
dala přejít, aby tam byly zřízeny dělené ostrůvky pro snadnější přechod. To je k M. Horákové. 
Je to vlastně páteřní část sídl. Máj. Když si vezeme, tak sídl. Máj je největší v Českých 
Budějovicích. Bylo to zmíněno, že město má řádově 100 tis. obyvatel. Řádově 1/3 obyvatel 
bydlí na tomto sídlišti a v jeho blízkosti. To znamená, lidi se do toho sídliště musí dostat, 
musí z něho odjet a bez patřičných komunikací se jim to nepodaří. Proto propojení na 
Strakonickou. Proto víme, že Branišovská je ráno ucpaná, že je ucpaná křižovatka u bývalých 
kasáren. Dostat se ze sídliště je někdy umění. Na M. Horákové bude vedena linka MHD. 
V rámci souvisejících příprav se připravuje zatrolejování linky tak, aby se tam zlepšila 
ekologie. Dochází tam k úpravě levé části M. Horákové, kdy pravá část zůstává ponechána 
včetně autobusové zastávky. Na levé straně se posune autobusová zastávka směrem k E. 
Rošického a to z důvodu podzemních inženýrských sítí, které nám neumožní nechat na 
stávajícím místě. V místě budou přechody pro chodce. Dnes máme přechod pro chodce u 
Cinestaru. Je tam světelně řízený přechod. Další přechod pro chodce je u Penny Marketu. 
Další, nový, světelně řízení přechod vznikne u průchodu z Netolické ul. a tím vlastně bude ta 
průchodnost územím zajištěna tak, aby nedocházelo k nemožnosti přejít tuto komunikaci. 
Tam bude navržena právě světelná signalizace. Bude ponechán výjezd z Prachatické ul. ve 
stávajících místech s tím, že vznikem středního dělicího ostrůvku bude nutné zajišťovat pouze 
pravá odbočení bez odbočení levá. To znamená, přijedeme zprava od Cinestaru, odbočíme 
doprava na Rošického. Toto je z důvodu zvýšení bezpečnosti a vychází to i ze stanovisek 
policie. Prachatická ul. – tam se de facto provádí oprava povrchu stávající komunikace. 
Budou se tam obnovovat parkoviště, kde tam bude úprava zámkovou dlažbou. Druhá část, 
tam dochází k určitému prodloužení posunu trasy a rozšíření parkováni. Bohužel na té situaci 
není tak dobře vidět, protože to je kopie, která má nějakou kvalitu. V situaci, která je tištěná, 
jsou rozdílnými barvami a rozdílnou sytostí barev poznat, která místa se pouze opravují a 
jedná se o stávající opravu, která se jenom mění. Sytější barvy, tam jsou věci, kde se provádí 
větší zásahy, to znamená i polohová úprava. Ještě k té Prachatické bych měl připomenout, že 
tady se zvětšuje množství parkovacích stání. Komunikace se odsouvá od stávající zástavby 
tak, aby tam vzniklo oboustranné kolmé parkovací stání. Zase, sídliště má velký deficit 
parkovacích státní a snažíme se všechny věci nějakým způsobem optimalizovat. Úpravou 
trasy dojde ke zvětšení parkovacích míst. Netolická, Lhenická ul. – tam byla stávající točka. 
Komunikace byla slepá, otáčela se tam vozidla. Dnes tam dochází k zokruhování komunikace, 
kdy točka se ruší. Provádí se zavedení dopravy právě do toho okruhu Netolická, Lhenická. 
Přibírají se tam další, ať už podélná nebo kolmá parkovací stání. To je k té dopravě, k té 
páteřní kostře 6 etapy. Je třeba říct o dopravě v klidu. Stávající počty parkovacích míst, 
oficiálních parkovacích míst musím říct, je 261, která máme vlastně zdokumentovaná. To, že 
se dnes parkuje kde se dá, že se nezajistí dostatečná průjezdnost komunikací, ať už pro odvoz 
odpadů nebo případný požární zásah, to víme všichni. Nové počty parkovacích míst, je 
navýšení o 132 s tím, že ta určitá nevhodná, nelegální parkovací stání, samozřejmě my 
nemůžeme uvažovat. Další věc, a to nezmínil nikdo z kolegů je, že se dnes mění vozový park. 
Dřív Škoda 100, Trabant, byla relativně malá vozidla. Norma dnes zná osobní vozidla 1 
osobní vozidla 2. Když si vezmete Octávie a takové ty větší vozy, se nám na parkoviště 
nevejdou a pak zasahují buď do chodníku nebo zasahují do jízdního prostoru. To znamená, 
snaha je dnes všechna parkoviště upravit, pokud možno na parkovací stání O2, které je delší. 
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Je to podstatné také říct. Proto se někde může stát, že máme malinko problémy se zmenšením 
ploch nebo se zmenšením odstupů. Samozřejmě, že v celé ploše jsou vyhrazena stání pro 
invalidní spoluobčany. Je jich tam 26. Další věc, řeší se tam cyklotrasy. To znamená, je tady 
hlavní cyklotrasa souběžně s M. Horákové. Je tam smíšený provoz, který byl požadován 
policií. To znamená, je tam asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty bez rozdělení. V té 
poslední fázi se tam pěší a cyklisté rozdělují na stávající chodník a novou cyklotrasu. M. 
Horákové a Lhenická, tam je souběžná cyklotrasa, která se v části dělá nová, v části se dělají 
nové chodníky a v části se využívají stávající chodníky. Trasy pro pěší. V systému jsou 
prováděny obnovy stávajících chodníků. To znamená, že se tam mění stávající, různě pokleslé 
betonové plochy ve stávajících šířkových poměrech i výškových poměrech za nový povrch a 
doplní se tam nové trasy. Už se tady říkalo, že systém kolmých pěšinek je nevhodný. My jsme 
se snažili, kde to jen trošku šlo, využít šikmého propojení, tam, kde byly vychozeny pěší 
cesty. Samozřejmě jsme limitováni jednak systémem stávajících komunikací a zároveň 
nezmenšováním, enormním, ploch zeleně. Takže jsme se snažili maximálně využít tyto pěší 
části. K zeleni. Máme tady kácení 41 ks vzrostlých stromů a kácení 860 m2 keřů. Naproti 
tomu je tu výsadba 145 ks listnáčů a 72 ks jehličnanů, to znamená nárůst o 176 ks stromů. 
Keře vysazujeme řádově o 1650 m2 víc než se kácí. To znamená, je tam nárůst o 1650 m2. My 
se snažíme na té ploše, kterou řešíme, doplněním právě keřového patra, stromového patra 
rozdělit jednotlivé plochy tak, aby nebyl průhled na ty větší komunikační plochy, 
zaparkovaná auta a rozčlenit to tou keřovou výsadbou. K rozčlenění toho území. To všechno 
se musí koordinovat s inženýrskými sítěmi, které jsou v podzemí. Nelze vysadit strom na 
inženýrské sítě. Poslední, vybavenost. V území se bude řekněme jako velká klidová zóna, 
řešit park pro seniory. Je to více méně tato velká plocha, kde budou pěšinky, kde budou 
lavičky, stromy, je tam altán. Tato lokalita z důvodu, řekněme nesolidnosti některých 
spoluobčanů a ničení bude oplocena a na noc se bude zamykat. Sportoviště ve Lhenické. Tam 
dochází k mírnému posunu této plochy, kde odsouváme od parkovacích míst plochu. Bude 
tam provedeno oplocení, aby nedocházelo k poškozování třeba vedle stojících vozidel. Tam ta 
plocha by měla být bez uzamčení. Dětské hřiště s prolézačkami za domovem důchodců. Tam 
se dnes již rozšiřuje stávající plocha, to znamená, tam se využívá s tou dneska hotovou 
plochou. Na druhou stranu se budou řešit nefunkční, poškozená pseudo dětská hřiště s 
pískovišti, která jsou zarostlá. Kde se občas venčí psi a podobné věci. Popelnice. Systém 
popelnic v místech, kde je možno, zůstává zachován. Je pouze prováděna úprava ve Lhenické 
právě v místech, kde se propojuje nová komunikace. Plošně a počtem je počet těchto 
mobiliářů zachován. To je v kostce všechno. Jinak musím říct, že tady byl dotaz a tím více 
méně předesílám položenou otázku, na zahloubení M. Horákové. Nelze zahlubovat M. 
Horákové, je tam spousta inženýrských sítí, kanalizace. Domnívám se, že by město těžko 
ufinancovalo v tomto místě, provedení zahloubené komunikace. Obávám se, že by se nám to 
nikomu nepodařilo ufinancovat. Na druhou stranu se samozřejmě zpracovávají hlukové 
studie. Začleněním zeleně a keřů se snažíme rozptýlit hluk. V případě potřeby samozřejmě 
v rámci dalších zjišťovacích řízení se může ukázat, že budou doplňována protihluková 
opatření. To je předesílám k tomu dotazu, který vznikl u předchozí části.  
p. Nezvalová – Takže já děkuji za představení projektu a nyní prosím ty, kteří se chtějí 
dotazovat nebo vyjadřovat k úseku 06, východ. Pojďte prosím k mikrofonu. Představte se, 
řekněte vchod, bydliště.  
p. Steinbauer – Dobrý, jmenuji se Steinbauer. Bydlím 806/66, tady Větrná, ČB 2. Já jsem se 
chtěl zeptat tady, dotaz na radu města, jestli když se budují  takto velké komunikace, jestli je 
nějaká studie, kolik tu je aut v těch Českých Budějovicích nebo v okolí? 
p. Nezvalová – Dotaz bude zodpovězen. 
Mgr. Thoma – Dopravní generel se zpracovával před několika lety. Každým nějakým 
pravidelným obdobím probíhá aktualizace dopravního generelu, v čemž je obsaženo i fyzické 
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sčítání počtu aut, projíždějících hlavními tahy v Českých Budějovicích. Tato čísla jsou k 
dispozici p. Steinbauere, budete-li je chtít vidět, myslím na odboru územního plánování a 
architektury, že jsou k dispozici. Kolega na mě pokyvuje, že ano. Dokonce částečný výstup 
z toho vysel na našich webových stránkách. Poslední fyzický průzkum se sčítáním probíhal 
v roce 2006 nebo 2007.  
Ing. Popelová – Já to upřesním, protože možná jste někteří zaznamenali, že zpracováváme 
Integrovaný plán organizace dopravy. Takže součástí toho plánu je samozřejmě velmi 
podrobný dopravní průzkum, který se vlastně dokončil na konci loňského roku. Postupně 
umísťujeme na webové stránky výsledky tady toho průzkumu. Takže jsou tam i takové ty 
směrové grafy a směrové toky, které z toho vyplynuly.  
p. Nezvalová – Stačí vám to jako odpověď? 
p. Steinbauer – Já bych ještě jestli můžu dodatek, protože já co jsem viděl na magistrátu, u 
vás na tom u odboru územního plánování a architektury nebo v 1. patře, tam visí taková 
mapka, kde tato komunikace je pak navedena směrem jižně asi směrem k Litvínovicím nebo 
tam někde má být napojena. Protože mě jde o to, že pokud se tato hustota aut dostane na obce, 
tak tam budou muset asi nechat budovat nějaká parkoviště. A dále by mne zajímalo, jestli ty 
parkovišťáky v těch obcích budou svedena do čističky odpadních vod nebo jak to bude 
fungovat?  
Mgr. Thoma – p. Steinbauere já se obávám, že vám na to nikdo z nás neodpoví, protože to je 
starostí obce Litvínovice a ostatních obcí, která sousedí s městem a to my opravdu neřešíme.  
p. Steinbauer – Dobře, děkuji. 
Ing. Popelová – Já jenom možná k tomu, jak jste zmínil to jižní napojení. Je to věc, která je 
obsažena v územním plánu. V územním plánu je možnost takového napojení podmíněna 
vybudováním severní tangenty a obchvatu města. Takže není to, že by to jakoby vzniklo dřív, 
než třeba vznikne dálnice, aby to nahradilo transitní dopravu a ty studie se zpracovávaly 
pouze pro to, že na území obce Litvínovice dochází k velmi masivní zástavbě, která de facto 
jakoby znemožňovala jakékoliv další propojení, takže bylo třeba vyhledávací studií 
stabilizovat určité území, které někdy do budoucna. Ale říkám, v územním plánu je vůbec 
vybudování nějakého takového propojení podmíněno vybudováním severní tangenty a 
východního obchvatu města. Druhá věc je, že do roku 2015 budeme mít nový územní plán.  
p. Steinbauer – Město propaguje, nebo p. Thoma říkal, že jakoby chcete ekologii nebo tak 
něco a vlastně mi zároveň přijde, že pokud se pustí ty spalovací motory do těch vesnic a do 
těch polí, tak to bude docela mazec v přírodě.  
p. Nezvalová – Děkujeme za připomínku, prostor pro dalšího. 
p. Halama – Dobrý den, jmenuji se Halama a jsem z Prachatické 3. Já tam mám připomínku 
na M. Horákové k zemním ostrůvkům. Když se tam udělají ty ostrůvky, tak znemožníte 
výjezd z Prachatické ul. na ul. M. Horákové. Když se budu chtít dostat ven, tak budou muset 
objet celý zbytek sídliště. Vlastně se zpátky udělá takový oblouk a pokračovat dál na M. 
Horákové. To samé naproti Penny nebo na Rošického, ale tam potom. 
p. Nezvalová – Uslyšíte odpověď. 
Ing. Mandík  – Rozumím otázce. Ano, to jsem říkal od samého začátku. Tento důvod je takto 
řešen a je řešen v souvislosti Policií ČR. Kdybychom tam nechali tato místa, prosil bych ten 
výřez nastavit tak, abychom tam viděli tu mírnost těch křižovatek. Když bychom připustili 
přejezd tohoto středního ostrůvku, tak nám vozidlo musí hlídat levý směr, vyjet do 
prostředku, tam se zastavit, není schopno se tam schovat celé, a pak vyjíždět do dalšího 
směru. Z tohoto důvodu je třeba počítat s organizací dopravy tak, že se bude zajíždět doprava 
a vyjíždět doprava. Vezměte si část Palačáku v Budějovicích. Tam máte systém 
jednosměrných ulic, který nám umožnil zvýšit množství parkovacích stání a zároveň 
bezpečnost a dostupnost těch komunikací. To, že část lidí musí ujet dejme tomu 100-200 
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metrů navíc, není takové zlo, jako nějaká větší dopravní nehoda s nárazem bočním do vozidla 
atd. Takže toto je z důvodu bezpečnosti právě vás, kteří tam budete jezdit. 
p. Halama – Dobře, ale potom támhle u tohoto výjezdu to samé z té druhé strany, ti zase 
nebudou mít výjezd na druhou stranu, na Strakonickou. Kdyby se támhle udělal semafor, tak 
by vyřešil jak tu Prachatickou, tak to naproti a vlastně výjezd z jedné strany i z té druhé 
strany. Vlastně vyřešit tento. 
Ing. Mandík  – Rozumím otázce. Toto je dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato 
dokumentace umisťuje stavby na pozemky. V rámci všech projednání je možné vznést 
připomínky. My řešíme tu dokumentaci v souladu s platnými normami. Těch norem je tolik, 
že bych vám nepřál, aby jste si je museli číst. Máme tam kritéria taková, že vzdálenost 
křižovatek musí být určitá od sebe tak, aby se jednotlivé komunikace neovlivňovaly. Musí být 
v koordinaci. V tomto případě bylo i z dopravní situace vyhodnoceno místo tak, že tam bude 
vyhovovat pouze pravé odbočení z M. Horákové do sídliště a výjezd doprava zase na M. 
Horákové. Pakliže se ukáže, že toto řešení potřebuje nějakou změnu, samozřejmě ta 
křižovatka se tam dá doplnit. Ale v této fázi se nedomnívám, že by byla snaha jí tam dávat.  
p. Halama – Jedna připomínka je ten Penny Market naproti. Když se toto udělá, tak se 
znemožní z toho Penny výjezd na Strakonickou. Budou tam jenom dva příjezdový a ten jeden 
směr je tam znemožněný.  
Ing. Mendík – Souhlasím s vámi. Tam máte dnes výjezd na M. Horákové s tím, že by vás to 
nutilo zpátky k Cinestaru. Pak by jste musel využít objezdu okolo Cinestaru a dostat se dál 
potom přes Šumavu na tuto komunikaci. Je to zase věc toho, že Penny Market byl napojen 
vjezdem z jedné strany a výjezd má do jiné ulice. Kdyby byl vjezd a výjezd z jedné ulice, byl 
by řešen přes světelnou signalizaci. Ale zase toto řešení vzniklo z toho důvodu, že je velká 
blízkost světelně řízené křižovatky M. Horákové s vjezdem do parkoviště k Penny Marketu. 
Já jsem to neřešil, ale tu situaci znám. Tam byla vzdálenost limitující pro výjezd z parkoviště 
právě ke stávající světelně řízené křižovatce.  
p. Nezvalová – Ještě Ing. Šeda k tomu dodá. 
Ing. Šeda – Posoudíme to, co se tady řeklo, posoudíme to z hlediska dopravy. Projednávat to 
budeme s Policií ČR. Pokud to řešení budou považovat za vhodné, za nutné, tak se tam dá 
dopracovat. Posoudíme to. 
p. Halama – Děkuji.  
p. Nezvalová – Další prosím. 
p. Weis – Weis, Prachatická 8. Chci se zeptat, jak to bylo menší, tak to nebylo zcela jasné. 
Zeptám se, jestli se zeptám dobře. Jak je mezi Prachaticku 10 a výměníkem takový širší, 
jakoby chodník, jestli to dál je chodník nebo jestli to je propoj do té Netolické? Jako 
komunikace.  
Ing. Mandík  – Je to komunikace, která by měla být přístupná pro vozidla a je příjezd zase 
k tomu výměníku.  
p. Weis – Jenom pro ten výměník. Není to propojeno. 
Ing. Mandík  – Ne, tady to není propojeno, tady to místo je odděleno, slouží to k příjezdu 
k výměníku. 
p. Weis – Děkuji. Ještě druhý dotaz. Vy jste říkali, že budete kácet 41 stromů. Ty stromy jsou 
25 let staré, jsou opravdu vysoké, jsou dá se říct jakoby plíce toho sídliště a budete tam 
vysazovat sice možná víc stromků, ale takové, které vandalové zlomí. Jestli se uvažuje také o 
tom, že by se tam vysadili nějaké už vzrostlé stromy s nějakým valem. Protože tyto stromy, 
ten strom dá 5000 m3 kyslíku za rok. Ten vzrostlý nedá skoro nic.  
Ing. Madník  - Je třeba si říct, ano, já jsem schválně měl vyčísleny počty. Když si vezmeme, 
41 ks se pokácí, jsou tam jak jehličnaté, tak listnaté stromy, druhová skladba je různorodá. Na 
druhou stranu je tam nárůst 176 ks. Než ten strom získá nějakou korunu, trochu to trvá. 
Nemáme dobré zkušenosti s vysazováním velkých stromů, a to z toho důvodu, že ten strom 
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rostl na nějakém stanovišti. Měl tam nějaké osvětlení, měl tam nějaké půdní podmínky a 
přenesení takto velkého stromu je pro něj tak velký šok, že je velký úhyn těchto stromů. 
Mnohem lepší prosperitu nebo lepší možnost pro růst těch stromů je tam dávat menší kmeny, 
které se rozrostou. A zase ta druhová skladba je to dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Vychází z řešení, které zpracovával specialista na životní prostředí, je to dokumentace pro 
územní rozhodnutí a je třeba říct, že v dalším stupni projektové dokumentace se všechny tyto 
věci budou upřesňovat. Všichni kolegové, co jsme tady byli, budou v dalších stupních, pakliže 
vyhrají výběrová řízení na tu dokumentaci, budou dál dopracovávat detaily těchto 
dokumentací. Takže, když my od vás získáme nějaké informace, které budeme schopni 
zapracovat do těch našich dokumentací, tak to vlastně je to, o co nám jde, aby jsme 
dokumentaci dělali, vůbec tu stavbu pro vás nebo pro nás, co tady žijeme a nedělali ji pro sebe 
do šuplíku.  
p. Weis - Mně šlo o to, jestli aspoň teda část těch stromů bude jakoby dá se říct vzrostlejších s 
korunou a ne jenom taková ta štětka 1,5 m vysoká.  
Ing. Popelová - Já jenom lehce profesně do toho zabrousím, protože mi to nedá, abych si 
trošku neohřála. Samozřejmě, že výsadba stromů, budou to stromy, které mají nějaké 
parametry, na druhou stranu, to co říkal kolega a ještě to, co i tady zaznělo. Celé sídliště Máj, 
byla odstraněna ornice, je na šílených podmínkách. Ty stromy se těm podmínkám musí 
přizpůsobit. Takže určitě bude volena co největší velikost, aby ta výsadba byla funkční, aby to 
opravdu nebyly jenom nějaké pruty, které se sázejí kolem polních cest. Nicméně vzhledem k 
té velikosti opravdu je třeba zohlednit i tato hlediska. I ten strom, když posadíte ten malý, tak 
on nastartuje daleko rychleji a kolikrát ten sice velký, vysazený, tak během 3 let dožene. 
Takže opravdu musím říct, že mě velmi potěšilo tady to fundované vysvětlení a věřím tomu, 
že ten projekt opravdu bude zpracovaný velmi dobře. A říkám, je třeba ty dřeviny vybírat s 
tímto ohledem, že si musí zvyknout na to prostředí, které na tom sídlišti je opravdu extrémní.  
p. Nezvalová - Takže stačí vám to jako odpověď? Moc spokojen nejste. Nedozvěděl jste se, 
jestli některé vysoké stromy budou zachovány.  
Ing. Mandík  - Vysoké stromy budou zachovány. Mi tam kácíme na té ploše 41 stromů. 
Maximálně se snažíme zachovat stávající zeleň, která tam je.  
p. Nezvalová - Na to jste se asi ptal. 
Ing. Mandík  - Dotaz stál, jestli se budou sázet velké stromy.  
p. Nezvalová - Kde to bude možné, tak tam to bude.  
Ing. Mandík  - Tak. Bude to různá druhová, velikostní i věková skladba těch stromů. Tak, jak 
nám to umožní podmínky.  
p. Stará - Lenka Stará, K. Chocholy 4. Já jenom krátkou připomínku k té M. Horákové. 
Pokud bude takhle čtyřproudá s těmi ostrůvky uprostřed, jestli by nebylo možné na 
křižovatkách s Branišovskou a Rošického udělat třeba kruhový objezd, aby ti lidé nemuseli 
objíždět opravdu celé sídliště, aby se tam dostali?  
Ing. Mandík  - Ano, Rošického, tam kruhový objezd je, tam okružní křižovatka navržená je. 
M. Horákové, Branišovská, to není součástí této dokumentace. Zase, když to zazní jako 
podnět tady, tak město, odbor investic, má podnět do budoucna, až bude zahajovat další část. 
A pak samozřejmě se dají tato místa využít pro točení vozidel. Když si vezmeme, u Cinestaru 
je světelně řízená křižovatka. Kapacitní možnosti okružních křižovatek a světelně řízených 
křižovatek mají určité závislosti. Nebudu zacházet do detailů. Dají se všechna ta místa 
posuzovat postupně.  
p. Nezvalová - Stačí to jako odpověď? 
p. Stará - Děkuji.  
p. Nezvalová - Prosím, kdo je další? Připomínky. 
p. Švarc - Švarc, Prachatická 9. Mohli by jste tam dát prosím vás ten původní plán, abych 
viděl na celou tu situaci? Děkuji. Já se chci zeptat, kde se vezme pozemek na rozšíření té 
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čtyřproudé silnice? Jestli se bude rozšiřovat směrem k těm garážím nebo směrem na druhou 
stranu? Protože tady z toho to poznat není. Stávající silnice tam je. Na jedné straně je chodník, 
na druhé straně je to ohraničeno obrubníkem a je tam takové nic.  
Ing. Mandík  - Jestli můžu na to rovnou reagovat. Já zopakuji to, co jsem říkal na začátku v 
úvodu té krátké prezentace. Pravá linie ul. M. Horákové, to znamená od ul. Rošického k 
Branišovské zůstává zachována. Tam je hranou obruby zachována stávající a provádí se tam 
nezbytné úpravy. Třeba na zastávkách se vyměňují kryty chodníků. To rozšíření bude doleva, 
na úkor řekněme toho částečného zónového pruhu a proto ta výsadba, proto to oddělení keři. 
Toto parkoviště nám zůstává ve stávající poloze. 
p. Švarc - A zmenšuje se ta zatravněná plocha, která je od stávající silnice k tomuto 
parkovišti.   
Ing. Mandík  - Ano, musí se zmenšit.  
p. Švarc - Teď mi ještě vysvětlete, nepochopil jsem z toho. Když tedy bych jel od města, 
přijel na kruhový objezd, na křižovatku u multikina, přejedu-li tu křižovatku, tak v podstatě 
doleva se nedá nikde odbočit. Pojedu až nahoru, tam se můžu otočit, pojedu zase zpátky a pak 
můžu odbočit kam potřebuji. 
Ing. Mandík  - Ano, vy se můžete otočit na kruhové křižovatce. Váš dotaz mohl znít tak, jestli 
se případně budete moct otočit na světelně řízené křižovatce. Ne, na světelně řízené 
křižovatce se nesmíte otočit zpátky do protisměru, tam to možné není. To nám neumožňuje 
vyhláška.   
p. Švarc - Rozumíte, jedu od města, z Branišovské, přijedu na křižovatku a chtěl bych zatočit 
do N. Frýda. Tak bych musel na kruhový objezd, obrátit se.  
Ing. Mandík  - Ano. 
p. Švarc - Ještě mi jenom řekněte, jak půjdou pruhy? 
Ing. Mandík  - To znamená, máte tady Rošického a Nedbala, které jsou napojeny. Dál, v 
těchto místech ten střední dělící pruh nebude přejezdný, bude pouze. 
p. Švarc - To znamená, jak se na to dívám, směrem z města ven bude pravý pruh tedy z města 
ven. Když budu chtít zabočit do N. Frýda, tak musím dojet támhle nakonec, obrátit se a jet 
zpátky jako a potom odbočit teprve dál.  
Ing. Mandík  - Anebo při příjezdu na toto místo rovnou pojedete po ul. Rošického. Všichni 
jsme řidiči, to znamená, když já někam jedu, tak už dopředu si volím trasu. Když jedu k PK 
Sever, mám možnost jet ze tří směrů. 
p. Švarc - Když to bude fungovat, tak si tu trasu zvolím, ale teď nevím, kde bude pravý pruh 
a kde bude levý pruh.  
Ing. Šeda - My jsme tady říkali, že se pokusíme ještě zvážit to, co tady byl před vámi návrh 
světelné křižovatky v některém křížení, pokud se k tomu vyjádří policie, odbor dopravy, 
případné další orgány, mohli bychom to tam zapracovat, pokud to uznají za vhodné pro 
dopravní řešení této ulice.  
p. Malina - Dobrý večer, já se jmenuji Malina, bydlím Bureše 1 a měl bych 3 otázky. Jednak 
bych se chtěl zeptat, na kolik je možné garantovat, že ta úprava ul. M. Horákové, kterou tady 
před sebou vidíme, je konečná ve vztahu k propojení se Strakonickou? Protože si lze 
představit, že pak vznikne tlak na zřízení podélných stání podél té komunikace. Nakolik lze 
zaručit, že tam bude zákaz zastavení nebo zákaz stání? A nakolik se lze zaručit, že se nebude 
tam budovat nějaký další parkovací pruh směrem k těm domům tady do té části východ? To je 
jedna otázka. Druhá otázka. Chtěl bych se zeptat, když se tady hovořilo o té obtížné situaci 
kolem ul. K. Chocholy. Jestli náhodou se neuvažovalo využít k parkovacím stáním, byť 
patrně by to bylo k podélním, takový ten úsek před tou rozvodnou, tam jak parkují pořád na 
ul. Rošického takové ty kamiony, které jsou tam z nějakých zvláštních důvodů? Které se 
přiznám, že jsem nepochopil, ačkoliv tam chodím dost často. A konečně mám ještě třetí 
otázku, která se týká perspektivy takové té silničky, která vede podél toho lesa za školou. To 
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znamená potažmo od Hada na Zavadilku, protože si také lze představit v budoucnu nějaké 
tlaky na její rozšíření. Při tom bych chtěl podotknout, že tu poslední otázku nekladu jako 
stoupenec myšlenky, že by se ta silnička měla nějak rozšiřovat. 
Ing. Mandík  - Takže první dotaz, zda-li se uvažuje s parkováním na ul. M. Horákové.  M. 
Horákové, zase jsem říkal na začátku, je určitá páteřní kostra sídliště k tomu, aby se všichni 
obyvatelé, je nás tady hodně, co tady bydlíme, dostali z nebo na sídliště. To znamená, tato 
páteřní kostra by neměla sloužit k parkování a i z toho důvodu, že tam máme zastávky MHD. 
Bude tam zasíťování trolejbusů. To znamená, tam není počítáno s parkováním. To byl ten 
první dotaz. Druhý dotaz. Zda-li je toto řešení konečné? Já se zeptám, co je to konečné řešení? 
Jestli tam budou nějaké další změny? Když si vezmeme, vývoj funguje dál. Třeba za pár let 
nebudeme jezdit auty, budeme se virtuálně pohybovat.  
p. Malina - Myslel jsem nějakou rozumnou perspektivu samozřejmě.  
Ing. Mandík  - Toto je stav, který odpovídá dnešním zadáním a je tak zpracovávaný. Když si 
vezmeme, tak ten projekt se zpracovával nějaké roky a než se zrealizuje, uběhne řada let. 
Město bude rádo, když tento projekt dokončí v nějaké dohledné době a bude to nějaký čas 
fungovat. Tohle je můj pohled jako projektanta, který se tímto zabývá delší dobu. A 
samozřejmě nikdo nemůžeme vyloučit, že již hotová stavba se ukáže nutnost nějaké 
vylepšení. Kdyby jsme řekli, že se může třeba stát nějaký podnět, který by tam vyvstal nový. 
Nemůžu předvídat. Takže to řešení by mělo být na roky dopředu jednak koncepčně, co se týče 
dopravy i toho, vůbec využití sídliště a celého toho území. A k té pěšině, o které mluvíte, 
nemá více méně, nemá k tomu nikdo z nás co říct. Já to tady znám, chodil jsem tam s kočárem 
s dítětem. Je to stávající lesní cesta, obhospodařuje stávající pozemky, ten les, který tam je. 
Myslíte tu propojku, která je na Zavadilku. Já se domnívám, že je ve vlastnictví vlastníků těch 
pozemků. Nemám o tom informace, nejsem na to připravený. Jestli Ing. Šeda.  
Ing. Šeda - To se budovala cyklostezka Máj - Zavadilka. Tam jsme zbudovali tuto 
cyklostezku, která má smíšený provoz pouze pro obsluhu toho lesa, nebo že by tam jezdili 
výjimečně. Nicméně víme, že kdykoliv tam dáme ty sloupky, které tam jsou, tak tam dlouho 
nevydrží. To bohužel tak je. Samozřejmě to zase podléhá nějaké kontrole policie, kdo tam 
bude jezdit. Jestli tam v noci někdo jezdí, ale víme o tom, že tam neustále opravujeme ty 
sloupky, aby  tam ta auta nejezdila a náš záměr to není. My tam auta pouštět nechceme. Je to 
budováno jako cyklostezka s výjimečným vjezdem obsluhy toho lesa nebo jak bych to řekl.  
p. Malina - Já jsem se na to ptal proto, protože jednak tam hned vedle vyrostlo parkoviště, 
které bylo prezentováno v tom prvním bloku a potom roste Zavadilka a tam si lze představit 
nějaký tlak na spojení s tou Branišovskou. 
Ing. Šeda - Je to zase to, co říkal p. kolega. V současné době se to tam nepřipravuje. Jestli 
někde vznikne nebo se vyvine, že by to tam bylo vhodné, tak to tam bude. Nicméně v 
současné době se to vůbec nepřipravuje.  
Ing. Popelová – Já možná jenom na to zareaguje, tato komunikace vede na rozhraní sídl. Máj 
a toho lesa Bor. Naopak, zrovna včera jsme měli sezení, protože máme zpracovanou studii, 
tak chceme opravdu vybudovat zázemí pro kvalitnější rekreační využití toho lesa a na tuto 
komunikace navazují i různá dětská hřiště a sportoviště, takže opravdu v žádném dohledu 
neuvažujeme o tom, že by tam vznikla nějaká průjezdná komunikace.  
p. Nezvalová – Ještě jste měl parkoviště. 
p. Malina – Ještě jsem měl, jenom jsem myslel, jak tam parkují ty kamiony, jestli se tam, 
zrovna ten úsek je tam hodně nejasný.  
Mgr. Thoma – Nemají tam co dělat. Souhlasím s vámi, jediné, co ovšem my můžeme udělat, 
že dostanou výzvu za stěrač, protože my nemáme možnost je vůbec nějak odtáhnout. Takovou 
techniku město nevlastní. Samozřejmě to, jak respektují ty výzvy za stěrači, to je druhá věc. 
Z vlastní zkušenosti ale mohu říct, protože jsme nedávno řešili nějaké dovolání v té věci, že 
ten exekutor si je najde i po několika letech ty lidi, kteří nezaplatí tu výzvu. Tak to je.  
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p. Malina – Ale s parkovištěm se tam nepočítá, aspoň s podélným.  
Mgr. Thoma – Ne.  
p. Nezvalová – Takže dotazy byly zodpovězeny. Prosím, prosím o ty 3 minuty, snažte se, 
abychom tu nebyli až do 23 hodin.  
p. Švarcová – Švarcová, Prachatická 9. Já bych se velice přimlouvala za kruhovou křižovatku 
mezi O. Nedbala a M. Horákové, v prostoru toho multikina. Myslím si, že by to tam bylo 
účelné a tam by to hodně pomohlo dopravě na té pravé části toho plánu. Vezměte si, že my 
bydlíme v Prachatické a máme garáž na N. Frýda. Jak nám teď znepříjemníte život. Už takhle 
to tam přejíždíme a ještě tak. Kdysi, když tam měla stát Delvita, když se uvažoval ten Prior a 
tak dále, tak tam bylo s tou kruhovou křižovatkou počítáno.  
p. Nezvalová – Myslíte tam, jak jsou ta světla. 
p. Švarcová – Jak je teď světelná. Jestli by to bylo možno dát do připomínek. Prostě jako 
požadavek, místo světelné křižovatky z O. Nedbala na M. Horákové u multikina, udělat 
kruhový objezd.   
p. Nezvalová – Je to zaznamenáno jako podnět. 
p. Švarcová – Ano, jako podnět by to velice pomohlo.  
p. Nezvalová – Další dotaz prosím. 
p. Nedvěd – Jmenuji se Nedvěd, jsem z Prachatické 23, to je ten konec. Za společenství 
vlastníků 19, 21 a 23. U nás dochází k tomu, že M. Horákové se rozšíří nejvíc k našim 
barákům. Dojde k rapidnímu zhoršení jak hluku, tak prachu a také nečistot směrem k nám. 
My jsme teď provedli zateplení, provedli jsme výměnu oken s tím, že už se tam nějakým 
způsobem situace ustálí a teď přijde toto. Kdysi, když se to sídliště stavělo a chtěla se ta 
komunikace dělat a propojovat dál, tak tady byl ten návrh, že vlastně ty části domů, které jsou 
s výhledem na tu M. Horákové, by měly mít min. trojité zasklení oken, aby došlo 
k odhlučnění těch baráků a těch bytů. Dávám podnět, jestli by město mělo zvážit a v rámci 
této rekonstrukce, kdy dojde, znovu to podotýkám, k zhoršení životních podmínek tam, aby 
nám ta okna, která jsou směrem k M. Horákové, zajistili a vyměnili za vakuované, trojité 
zasklení oken.  
Ing. Mandík  – Rozuměli jsme otázce. Mohu klidně odpovědět já. V rámci zase dokumentací 
pro územní rozhodnutí, se zpracovávají hlukové studie. Hluková studie vychází z prognózy 
dopravy, z předpokládané zátěže dopravní a z té emise hluku, která tam vznikne. Jsou tam 
stanoveny hygienické limity, které se musí dodržet. Pakliže nejsou dodrženy pro vnitřní nebo 
vnější prostředí, tak jsou navržena protihluková opatření. Ta se řeší dnes u silnic 1. tříd, budou 
se řešit samozřejmě i u těchto nových staveb. Pakliže nám hluková studie ukáže, stanoví, že 
hygienické limity nejsou překročeny, tak se nemusí měnit nic. Když tam budou samozřejmě 
vyhovovat ty podmínky, které tam jsou. Pakliže ale hluková studie zjistí, že jsme buď na 
hranici nebo jsme překročili hygienický limit, bude potřeba v rámci této stavby, zahrnout 
protihluková opatření do stavby, které bude vlastně dáno stanoviskem hygienika. Po 
provedení stavby se provádí kontrolní měření. To znamená, měří se na vnějším plášti budov. 
Z toho se lze dopočítat, kolik eventuelně hluku se dostane dovnitř. Případně se dá provádět 
měření i uvnitř budov. Takže toto se řeší, řeší se to u silnic 1. tříd. Já vím, o čem mluvím, 
protože jsem také žil u silnice, kde jezdilo 15 tis. vozidel. Vím, o čem mluvíte.  
p. Nedvěd – No ale kdy se ta hluková studie bude dělat?  
Ing. Mandík  – Ta se dělá v rámci oznámení záměru.  
p. Nedvěd – To znamená kdy? 
Ing. Mandík  – Ta se zpracovává.  
p. Nedvěd – Ta se zpracovává a na jakém podkladě? Současného stavu nebo až tam bude 
propojení se Strakonickou nebo na Branišovskou? To tam bude situace jiná. 
Ing. Mandík  – Vychází z prognózy dopravy. Ing. Popelová říkala, že se zpracovává 
aktualizace dopravních zátěží celého budějovického regionu a města. Na základě těchto 
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modelů se stanoví výhledová zátěž dopravy, která se stanoví řádově na 20 – 25 let. Na 
návrhové období od dokončení stavby, a po tuto dobu stavby by měly být hygienické limity 
dodrženy.  
p. Nedvěd – Ptám se tedy, kdy se dozvíme, jak vyšla ta hluková studie? Kde bude oznámena? 
Ing. Mandík  – Ta by měla být do dokumentace o oznámení záměru. To je jedna věc. A druhá 
věc, tyto podklady budou muset být doloženy k územnímu řízení.  
Ing. Šeda – Já to řeknu jednoduše. V rámci stavebního povolení bude buďto vydáno, že 
v rámci stavby se musí vyměnit okna, nebo že nemusí. To je první věc. Druhá věc je, po 
dokončení stavby proběhne znovu měření, a pokud to měření nevyjde, tak se ta okna budou 
muset vyměnit.  
p. Nezvalová – Spokojen s odpovědí? Termín se asi nedozvíte.  
p. Nedvěd – Spokojen nemůžu být, protože v každém případě, když se to nebude měnit, ta 
okna. Vyjde vám nějak na hraně ta studie a vy nám je nevyměníte, tak to životní prostředí se 
tady v těch místech zhorší. Pán ví, o čem mluvím.  
p. Nezvalová – Takže připomínka je zaregistrována.  
Neznámý diskutující  – Mám jednu připomínku. Nebylo by v souvislosti s tímto příspěvkem 
vhodnější, posunout tu ulici na úkor té vedlejší strany, kde jsou ty garáže a takové to 
parkoviště, kde vlastně žádné domy tak blízko ulice nejsou, jako tady dům pana kolegy. 
Mluvím o tom parkovišti u Penny Marketu. O té ploše, která není nikoho a na druhé straně je 
parkoviště pouze před těmi garážemi.  
Ing. Mandík  – Jestli můžu poprosit, abychom si uvědomili. Vzdálenost zástavby, obytné 
zástavby od ulice je prakticky stejná. Jedna strana tam má akorát výměník a garáže, které 
určitým způsobem můžou část toho hluku odclonit. Ale když si vezmeme vzdálenost obytné 
zástavby těch dlouhých bloků od ul. M. Horákové, je na obou stranách stejná.  
p. Nedvěd – Prachatická 23 je k té komunikaci nejblíže.  
Ing. Mandík  – Samozřejmě, že tam odskakuje ta řada těch domů. Je otázka, v tomto 
programu nejsme schopni změřit. Zase nejsem připraven na tento dotaz, jaká je vzdálenost 
tato a na druhé straně. Neumím to. 
p. Nezvalová – Jako podnět je to zaregistrováno. Fajn, spokojen. Prosím další. 
p. Neubauer – Dobrý večer, Neubauer, Netolická 12. Chtěl jsem se zeptat. My tam máme 
takové parkovišťátko, jestli může být někdy výhledově napojeno na současnou kostkovici? 
Ing. Mandík  – Mohl by jste upřesnit, kde máte to parkovišťátko?  
p. Neubauer – Tady je ten polyfunkční dům, to modré, tam je parkoviště. Jestli bude někdy 
napojené na kostkovici nebo jestli se s tím nepočítá?  
Ing. Mandík  – Ul. E. Rošického je silnice 3. třídy, je to silnice kraje. Pro napojení 
jakýchkoliv cílů na tuto komunikaci musí být souhlas krajského úřadu a Správy a údržby 
silnic, která je správcem této komunikace. Zároveň musí být zajištěno stanovisko policie. Já 
to řeknu takto, je tam určité množství komunikací a policie má tendenci nezhušťovat 
křižovatky na těchto průjezdních komunikacích. Obávám se, že nebude souhlasit s napojením 
na E. Rošického. Je to moje domněnka. 
p. Nezvalová – Jako podnět, rozhodně zaregistrováno.  
p. Neubauer – A počítá se s opravou asfaltu zrovna u toho parkoviště? S nalinkováním stání? 
p. Nezvalová – Myslím, že to tu zaznělo už mnohokrát, že tam, kde se ta parkoviště budou 
dělat, tak tam ty úpravy budou.  
p. Šobra – Dobrý večer, Šobra, Frýda 2. Já mám jenom jeden dotaz k té Horákové. Aby se 
počítalo nebo uvažovalo udělat přechody pro chodce na ul. N. Frýda, obě napojení konců té 
ulice, protože pak přes tu čtyřproudovou silnici se nedá přejít. To současné černé parkoviště 
na té ploše u Penny Marketu směrem k Frýda, tam není žádný chodník.  
p. Nezvalová – Jako podnět to bude zaregistrováno? 
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Ing. Mandík  – Bude zaregistrováno. Přechod pro chodce tam je, je tam světelně řízený. 
Doplnění pěší trasy podél parkoviště u Penny Marketu. Je to otázka vlastnictví pozemků. To 
je také další věc. Vy by jste tam doplnil další přechod? Pro změnu otázka na vás. 
p. Šobra – Na oba zakončení ul. Frýda 2. Tam to není myslím plánovaný. Ten přechod je až u 
zastávky MHD č. 1 nebo až tam dál.  
Ing. Mandík  – Tady je jeden přechod. Tady v těch místech zřídit přechod? 
p. Šobra – Za ul. Frýda na té druhé straně není chodník, tam se musí tím blátem, co je dneska 
ta zemina.  
Ing. Mandík  – Je otázka rozsahu zadání. Tam nezasahovalo naše zadání zpracování. To 
znamená, pakliže bude zahrnuto do dokumentace, tak lze řešit. Budou prověřeny 
majetkoprávní vztahy a město, odbor investic, prověří možnosti doplnění, případně chodníku, 
abychom měli návaznost na přechody pro chodce.  
p. Šobra – Tam, jak je ten přechod za tou výměníkovou stanicí, nebyl by tam lepší podchod? 
Tam je taková frekvence lidí, že auta tam budou stát. Teď se tam budou zastavovat, rozjíždět 
a ještě víc to tam bude čoudit. 
Ing. Mandík  – Je to světelně řízený přechod.  
p. Šobra – Ano, zastaví se tam auta, budou se tam rozjíždět a budou tam ještě víc smrdět. 
Lepší by byl podchod. Já nevím, co vám tam brání. Tam zrovna nic není. Nebo nadchod nebo 
něco, aby to nebránilo plynulosti jízdy.  
Ing. Mandík  – V těchto místech je parovod. 
p. Šobra – Ten parovod já vím dobře, kde je. Ten je takhle mimo. 
Ing. Popelová – Já vás na jednu stranu chápu. Na druhou stranu, vezměte si veškeré 
nadchody ve městě, jakým způsobem jsou využívány. Stejně tam lidé běhají přes silnici. To 
samé je případ i podchodů. Zkrátka pěšák chce mít co nejpohodlnější cestu. Já myslím, že 
tady ten přechod, i s tím zeleným dělícím ostrůvkem je naprosto na místě.  
p. Šobra – Maminky s děckem a kočárkem nebudou běhat.  
Ing. Popelová – Určitě nebudou chodit na podchodu.  
p. Steinbauer – Já se jdu zeptat na zeleň tady pod tou komunikací Strakonická – M. 
Horákové. Tak by mě zajímalo, kolik by bylo město ochotno tam zachovat souvislé zeleně, 
když doteď tam je alespoň min. 7 ha v majetku města?  
Ing. Popelová – Pane Steinbauere, jednak je to předmět trošku jiného jednání, než je zrovna 
to dnešní a myslím, že my si už společně vykládáme hodně dlouho. Pro toto území je platný 
územní plán, a ten územní plán bude dodržen.  
p. Steinbauer – Potom ještě druhý dotaz, jestli můžu v rychlosti. Bylo by možné někde v tom 
vašem rozvojovém plánu nebo jak se to přesně nazývá, jakoby zbudovat nějaké místo pro 
vyjadřování občanů, jakoby názorů. Já jsem myslel jakoby veřejný prostor, kde by mohli 
občané vyjadřovat svobodněji názory. Třeba komunikovat, když vy máte nějakou schůzi nebo 
něco. Tak kde by jsme to mohli probrat veřejně.  
Ing. Šeda – Já si myslím, že pan primátor to tady v průběhu řekl, že jakékoliv dotazy, které 
máte, tak jsou možné na jednotlivé pracovníky odboru, na zastupitele, případně i vedení 
města. Adresy jsou dány na webových stránkách města, takže není problém se objednat nebo 
tyto dotazy vznášet.  
p. Steinbauer – Toho času není nazbyt. Já myslel, že by bylo více názorů těch občanů, 
abychom to mohli řešit ve větším 
Ing. Šeda – To by jsme se každý týden sešli tady.  
p. Steinbauer – Ne s vámi. Já jsem myslel, že by občané kdyby měli.  
p. Nezvalová – Bereme to jako podnět. Je to zaregistrováno. Souhlasíte. Já se ještě jednou 
zeptám. Má někdo ještě nějaký dotaz, který se vztahuje k regeneraci alias revitalizaci sídl. 
Máj?  
Ing. Paukejová – Já mám k té jedničce, kde nebyl žádný prostor.  
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p. Nezvalová – Byl prostor stejný. 
Ing. Paukejová – To nevadí, ale nezazněly. Takže, jde o ul. E. Rošického. Chtěla jsem se 
zeptat, protože ta ulice doznala výrazných změn v tom smyslu, že byla zahuštěna Zavadilka, 
Haklovy Dvory a dneska tam pádí poměrně velké množství aut, které výrazně hlučí. Chtěla 
jsem se zeptat, jestli existuje hluková studie tady na tu záležitost? A potom, co se týká těch 
dvou hřišť, vedle toho výměníku. Prosím vás pěkně, ta hřiště jsou úplně totálně blízko tady té 
strašně frekventované silnice a močálu taky. Tam se může stát, že tam nějaké dítě vyběhne na 
tu silnici a to auto ze Zavadilky ho prostě přejede. Takže si myslím, že to není zrovna šťastné 
umístění těch hřišť. Potom mám dvě zásadní připomínky. Co jsem si přečetla v technické 
dokumentaci k územnímu řízení, že ta cyklostezka není napojena na žádnou existující 
cyklostezku, čili jsem jí nazvala pracovním názvem pro sebe „cyklostezka odnikud nikam“. A 
druhá věc, ten altánek, ten je tam opravdu úžasný. Prosím vás, ten vypusťte, protože ten 
altánek opravdu, tam je jediný výhled na ten krásný výměník. Takže ten bych také tam velice 
nerada viděla. Potom jsem nepochopila, proč chcete rozbít současný val, který tam stejně 
vznikl uměle, když to sídliště bylo stavěno? Vím, o čem mluvím, bydlí tam od začátku. 
Chcete tam znovu přemísťovat zeminu tam a sem, a sem a tam, a vybudovat tam další 
pahorek a budeme tam obtěžováni, jak jsem se dočetla v technické dokumentaci. Budeme tam 
obtěžováni prachem, hlukem a trávníky se budou zalévat ručně. Prostě tady ten projekt se také 
povedl.  
Ing. Popelová – Určitě se povedl. Já jenom okomentuji tu Rošického a pak dám slovo 
projektantovi. Co se týče ul. Rošického, tak hlukové studie a nápravu dopadu hluku vždycky 
zpracovává vlastník komunikace. Již jednou bylo zmíněno, že vlastníkem Rošického ul. je 
kraj. Kraj má samozřejmě zpracovanou hlukovou studie. Dokonce mám pocit, že snad už 
avizovali výměnu oken v Mánesově ul., takže určitě mají zpracovaný nějaký harmonogram. 
Myslím paní inženýrko, že bude nejlepší, obrátit se na kraj.  
p. Nezvalová – Já jenom jednu technickou. Prosím vás, vzhledem k tomu, že předpokládaný 
závěr veřejného projednávání byl dán na 19. hodinu, řada lidí má programy, kterých se musí 
zúčastnit, udělejme to takhle. Je čtvrt, přesně v půl končíme, veškeré další připomínky prosím 
písemně. Takže věřím, že toto pochopíte, už i tak o půl hodiny natahujeme. Jsme tady od 16ti 
hodin. Myslím si, že ten prostor, který je dán, je dán dostatečný a případně se můžete zapojit 
písemnými připomínkami. Prosím. Ještě projektant, abychom mu nezvali slovo.  
MgA. Zemen – Já odpovím možná jen na některé, nebo se budu snažit na všechny dotazy. Co 
se týče dětských hřišť, my jsme teď ve fázi územního řízení. V této fázi není jasno, jestli to 
hřiště bude nějakým způsobem mechanicky oplocené nebo nebude. Jinak děti, já mám také 
malé děti, děti se musí hlídat. Děti jsou schopné utéct odkudkoliv a vběhnout pod auto. 
Samozřejmě máte pravdu, ale není to tak, že by to hřiště bylo těsně vedle komunikace. Viděl 
jsem i hřiště, která jsou blíž komunikaci, ale samozřejmě je to o tom hlídání těch dětí. Co se 
týče altánku, tak z toho altánku bude vidět do toho parku, který tam projektujeme. Ten park 
myslím, že má relativně slušné rozměry. Ten prostor mezi těmi panelovými domy má šířku 
cca 70 m a na délku je to zhruba půl kilometru, takže celkem ten výhled si myslím, že z toho 
vyvýšeného místa bude slušný do té zeleně. Co se týče toho valu, tak ten val tam v principu 
je, my ho akorát trochu modelujeme, aby to nebyla taková rovná čára. Vlastně tak, jak ho 
upravil bagr, když dělali sídliště. Co se týče cyklostezek, tak je mi známo, že existuje 
v Budějovicích generel cyklostezek, který zpracovával tuším Ateliér SIS, Ing. Stráský. Je to 
otázka potom značení samozřejmě. V České republice je trošku problém se značením 
cyklostezek, protože vím, že policie vyžaduje značky na každé křižovatce cyklostezky s 
chodníkem. Je to otázka potom, co lze nebo nelze považovat za tu cyklostezku. Tady ta pěší 
trasa, trasa pro pěší a cyklisty je samozřejmě napojená některými směry na síť cyklostezek, 
plánovanou. Je to jak směrem ke škole, tak směrem do města, tak výhledově i směrem 
severním na oblast Vrbenských rybníků.  
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p. Nezvalová - Děkujeme, tak váš dotaz, už zbývá jenom 11 minut.  
Neznámý diskutující  – Já mám obecnou, jenom takovou žádost. Zda v  rámci tohoto 
programu revitalizace nebo této nadace, která se hradí z nějakých jiných peněz než bývalo 
zvykem, existuje možnost získat příspěvek na rekonstrukci panelových domů a jestli to 
existuje, tak kde se k tomu dá dopracovat? 
Ing. Popelová - Jsou dva možné projekty, jeden je program Panel, který spravuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kde dokonce jsem slyšela p. ministra Svobodu, že to 
chtějí nějakým způsobem posílit. Druhý projekt je vlastně součástí Integrovaného plánu 
rozvoje sídl. Máj, o který teď usilujeme také na Ministerstvu pro místní rozvoj. Rozhodnuto 
by mělo být v dubnu. Pokud ty peníze dostaneme, tak město ty peníze bude rozdělovat zase 
formou grantu. To znamená, budou nastavena nějaká pravidla a vlastníci objektů budou žádat.  
Město jakoby bude ty peníze přerozdělovat, nicméně na základě zpracovaných žádostí. Ten 
program Panel, ten už existuje na Ministerstvu pro místní rozvoj, Integrovaný plán rozvoje 
města bude rozhodnut v dubnu. Pokud peníze dostaneme, tak vás včas seznámíme, vlastníky 
domů, jakým způsobem to bude probíhat.  
p. Kosová - Dobrý den, já se jmenuji Helena Kosová, jsem zároveň předsedkyní Občanského 
sdružení sídl. Máj a žiji 20 let na adrese K. Chocholy 13. Já bych nejdříve technickou. Chtěla 
bych moc moc poprosit, aby jste uměle neukončovala jako moderátorka tohoto pléna toto 
jednání, protože je to první, velmi slušná příležitost komunikace. 
p. Nezvalová - Řekli jsme do 19ti hodin. 
p. Kosová - To jste řekla vy.    
p. Nezvalová - Ne, tady je to napsáno v programu projednávání. Už se to prodlužuje. Začali 
jsme později, dobře, řekli jsme do půl. Řekněme do třičtvrtě, ale jsou tady programy lidí, kteří 
mají plánováno, dobře, nebudeme o tom diskutovat. Prosím hovořte a neztrácejte čas tím, že 
něco vytýkáte.  
p. Kosová - S tím, že nebudeme uměle ukončovat toto plénum. 
p. Nezvalová - Máte 3 minuty, prosím. 
p. Kosová - Takže, já bych si dovolila jednak předat písemné stanovisko občanského 
sdružení, které velmi shrnu kvůli tomu, že mám opět jenom 3 minuty. Já se prostě do 5ti 
minut a 3 minut těžko vlézám jak na zastupitelstvu, tak zde. Takže to shrnu. My vítáme a 
podporujeme záměr města České Budějovice, že usiluje o dotace pro sídl. Máj, jednoznačně 
nezpochybnitelně. Já jsem i poděkovala zastupitelstvu, že podalo žádost o realizaci v podstatě 
toho Integrovaného plánu rozvoje města sídl. Máj. Takže není pravda, že chceme projekty 
brzdit nebo dokonce je znemožňovat a znemožňovat přísun peněz pro Máj, protože Máj ty 
peníze velmi velmi potřebuje v rámci revitalizace, veřejných hlavně prostranství. Ano? My 
chceme prosadit dílčí změny toho projektu v bodech, které nám připadají jako nepřiměřené, 
trápí nás, jsou tam problémy. To vidíte teď, jste slyšeli, jaké přesně. Dále se domníváme, že 
sídl. Máj je určité město ve městě. Není možné generálně říkat, "problém Máje je": a velmi 
zjednodušeně říct ten problém. To je město, takže já nevím kolik, ale 1/3 obyvatel města a 
každá lokalita a každá část Máje, tohoto města, má nějaké potřeby, nějaké problémy. A my 
musíme na základě jejich znalosti nacházet řešení. To znamená každá část, každá lokalita 
může mít i jiné řešení než jenom dvojtečka atd. Takže to bych řekla, že je takový předpoklad, 
takové naše východisko. My, jako občanské sdružení jsme připraveni a už jsme si obrovský 
kus práce odpracovali, věřte mi. V podstatě být takovým komunikátorem, nalézat ten systém 
komunikace, přenosu těch informací, co je potřebné, co my tady potřebujeme, k vám, kteří 
máte pravomoc to řešit. Myslíme, že vy by jste nám měli přicházet s těmi řešeními. Přicházíte, 
to vidíme, ale zároveň se domníváme, že bychom měli ten projekt, projekt po projektu, ještě u 
nějakého kulatého stolu probrat v těch lokalitách, které se dotýkají určitého okruhu občanů, 
kteří v té lokalitě bydlí. Já se nedomnívám, že já z Chocholy, se budu vyjadřovat úplně přesně 
k problému, který je ode mne 2 km. To prostě nemohu, ale udělat pracovní skupiny, kde bude 
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průřezově zastoupeno vedení města, samospráva, odborníci z magistrátu města, tady 
představitelé baráků, jak SVJ tak družstev a veřejnost. A takhle to ještě dál nám umožňujte 
probírat s vámi. Tohle je poprvé a nebudu říkat proč je to a kdo měl jaký problém atd. My 
bychom velmi prosili a v podstatě i ta petice a i podnět, který můžu říct, že k dnešnímu dni 
jsme zpracovali podnět ke svolání mimořádného zastupitelstva města a budeme ho předávat 
městu, nebo p. primátorovi v pondělí, kdy aktuálně k dnešnímu datu ráno máme 598 podpisů 
již takto zde připravených na svolání mimořádného zastupitelstva. Druhá otázka je petice. 
Tam je 570 podpisů a máme v terénu ještě další archy, které nám do pondělka přijdou.  
p. Nezvalová - p. Kosová, připomínám tři minuty už běžíte pátou.  
p. Kosová - My bychom prosili o vznik těch pracovních skupin. Můj dotaz je, kdy bychom se 
mohli potkávat po těch tématech? Jestli to dovolíte vůbec a kdy? Druhá věc je, že v závěru 
teda už skončím, to diskusní fórum, tu komunikaci občané mohou i přes www.sidlistemaj.cz. 
Tam máme fórum a lze to ochránit. A žádáme, a to budeme tady předávat, aby město, nebo 
požadujeme přerušit, anebo pozastavit již zahájená územní řízení tak, aby mohla ta 
komunikace proběhnout. Sebraly se náměty, modifikovaly tyto projekty a jelo se dál. Proč 
takový kvapík. Ne zastavit, ale pozastavit, protože je tady tolik problémů, a můžete mít svůj 
čas. Tolik problémů, že by tyto projekty, které jsou zpracovány, ne zastavit, zničit atd., ale 
prostě je upravit. Takže já vám to předám. Děkuji. 
p. Nezvalová - Takže předejte prosím. Kdo se k tomu vyjádří? Pan primátor. 
Mgr. Thoma - Ano, pokusím se. My jsme se spolu už setkali několikrát na zastupitelstvu i 
spolu jsme mluvili. Já jenom jsem, samozřejmě bude-li potřebný počet podpisů pod žádostí o 
svolání mimořádného zastupitelstva, tak já tak učiním, neboť mi tak ukládá Zákon o obcích. 
Jenom nevím, budete pak muset navrhnout program toho jednání a nevím, co bude výsledkem 
toho jednání na tom zastupitelstvu. Jak bude znít to usnesení z toho zastupitelstva k tomu 
projednání. Protože tam si stejně vyslechneme jenom to, co tady už čtyři hodiny probíráme. 
Tam nic nového přece nemůže zaznít. Nemůže tam zaznít žádný jiný další slib, protože tam 
nebude mluvit nikdo jiný, než p. náměstkyně Popelová, než Thoma, než pan Šeda, než páni 
projektanti. Tam nemůže přece zaznít nic jiného, než to, co už zaznělo tady. Já samozřejmě 
svolám mimořádné zastupitelstvo kdykoliv, kdy bude potřebný počet podpisů, a je zbytečné o 
tom dál diskutovat. Návrh na pozastavení těch řízení mi přijde dost úsměvný. Uvědomte si, že 
revitalizace Máje jde z Integrovaného operačního programu a z Regionálního operačního 
programu. Toto je to logo s těmi hvězdičkami vyvěšeno. Není to proto, že bychom chtěli dělat 
frajery, ale jde o to, že tam je nějaký časový limit, kdy ty peníze je nutné vyčerpat. 
Nevyčerpáme-li je my, tak si za ně opraví sídlišťata v Bulharsku. Tak to prostě je. Nikdo 
nebude čekat dalších 20 let, než se tady někdo dohodne. Já bych naopak velice oceňoval to, co 
tady p. Kosová myslím říkala, že je ráda, že konečně se hledá nějaký prostor pro to, jak ta 
sídlišťata někam posunout. Máme takhle na dosah ruky v jednom integrovaném programu 146 
a 150 milionů a v druhém přes 500 milionů korun. Budeme-li se dohadovat opravdu o každém 
jednotlivém parkovacím stání, tak se budeme dohadovat tak dlouho, že neuvidíme z těch 
peněz ani korunu. A budeme zase problémy sídl. Máj, Šumava a Vltava řešit v rámci 2 
miliardového městského rozpočtu, z kterého máme na celé investice 600 milionů, a sem se 
snažíme nacpat nějaké desítky milionů korun na to, abychom přidali tu 1, tu 2, tu 10 
parkovacích míst a tu opravili nějakou lavičku nebo hřiště. Máme jedinečnou šanci, abychom 
získali obrovské peníze. Ta šance se nebude opakovat. Já se nebráním žádným debatám, 
žádným zastupitelstvům, ničemu, ale pro pána krále, všichni jste slyšeli, že nikdo z těch 
projektantů jak tu seděl, nikdo z těch zaměstnanců magistrátu, nikdo z nás, přítomných 
volených funkcionářů vám neřekl, že s něčím z toho, co chcete, nesouhlasí. Všechno, co jste 
dnes na této schůzce navrhli, pakliže jsme to mohli slíbit na místě, že to tam bude, tak jsme 
řekli, že to tam bude. Pakliže to závisí na vyjádření orgánů státní správy, jakým je odbor 
dopravy nebo Policie ČR, tak vám můžeme říci jenom to, že to s nimi projednáme. A podaří-li 
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se nám je zlomit, tak to tam také upravíme. Ale opravdu nevím, proč si tady stále malujeme 
nějakou iluzi toho, že když se budeme scházet 20krát, 30krát, 40krát, 50krát, takže ten projekt 
někam dál dopracujeme. Přece v takovémto shromáždění ten projekt nikdy nedopracujeme. 
Tato shromáždění jsou dobrá právě proto, aby jste si k tomu řekli ty nejbolavější věci. 
Všechny jsme tady akceptovali. Já myslím, že opravdu z nás nikdo tady dnes neříkal, že to 
půjde jenom přes jeho mrtvolu. Nevidím opravdu žádný zásadní důvod k tomu, abychom teď 
stopli jakékoliv rozjeté územní řízení. A už se ani nechci vracet k tomu, že ne vždy ty 
informace, které těm lidem, kteří se vám podepisují pod ty petice, dáváte relevantní, neboť 
jsem vám přečetl, co je předmětem toho jednoho územního řízení, o kterém jste tvrdili, že je v 
něm něco úplně jiného. Nazvali jste mě tady dokonce lhářem, když jsem říkal, že to tam není. 
Takže prosím pěkně, vezměme rozum do hrsti opravdu a neštajgrujme se tady. Nedělejme 
vědu z něčeho, co vědou opravdu není. My se snažíme pomoct tomu městu, protože ta šance 
se už nikdy nezopakuje. Já tady nebydlím, spousta těch projektantů tady bydlela nebo bydlí. 
Bydlí tady spousta členů zastupitelstva, spousta jich tady třeba pracuje. Já opravdu si 
nemyslím, že bychom dnes byli v takovém sporu, v takovém sporu, že bychom to tady museli 
zaříznout, zaštípnout, že bychom se museli vrátit k bílému stolu nebo zelenému stolu a začít 
kreslit všechno úplně znovu. Tak to přeci vůbec není.  
p. Janda - Dobrý den, Janda, N. Frýda. Pane primátore, my chceme to sídliště Máj  
revitalizovat, nikdo není proti. Ale třeba, vezměte si ten projekt, který byl na pěší zónu, k 
tomu nebylo svoleno vůbec nic. Nikdo o tom neví doteď. Třeba tam plánujete sítě, které jsou 
3 m vysoké. Stal se nedávno úraz chlapce, bylo to v televizi. My je tam nechceme ty sítě,  tak 
proto se chceme teď k tomu vyjádřit.  
Ing. Šeda - Já jsem to tady četl.  
p. Janda - Ale chtěl bych požádat projektanty o další věc. Aby se zamysleli nad zátěžovými 
dlažbami, protože pokud se budou opravovat paneláky, přijede tam nějaký náklaďák a tak to 
zničí jako dneska.  
p. Nezvalová - Ano, to už jsme měli. Je to tu zaregistrované. 
p. Janda - A poslední, bez kamerového systému, který tady nebyl vůbec zohledněn, to prosím 
vás nemá asi cenu, protože jinak to bude všechno zničeno.  
p. Nezvalová - Děkujeme, další prosím.  
p. Lust - Lust už podruhé, Chocholy 25. Omlouvám se, že tady připravuji shromáždění o čas, 
ale domnívám se, že je třeba se podívat pravdě do očí. Část času jsme ztratili především proto, 
že radnice nám na veškerých dokumentech, které jsou zde prezentovány tady ve školách, visí 
na oficiálním webu města České Budějovice, předložila k projednání dokumenty, které jsou z 
části neplatné. Mrzí mě, že nikdo k tomu z radnice nezaujal stanovisko a neomluvil se za to, 
že nás uvádí v omyl. Zaprvé. Dále se k tomu nebudu vyjadřovat. Dále se domnívám, protože 
by byla opravdu škoda přijít o peníze, které máme možnost získat, abychom využili tohoto 
jednání k tomu, a pokračovali v něm způsobem, který zrychleně, v co nejkratším možném 
čase, povede ke konsensuálnímu řešení jednotlivých staveb tak, jak zde byly prezentovány 
tak, abychom se dohodli na tom, co opravdu chceme. To, co nám bylo dosud předloženo ve 
své celistvosti i složitosti, obávám se pro většinu lidí neskýtá dostatečnou oporu pro to, aby se 
kvalifikovaně rozhodli. Navrhuji proto, aby se upravila dokumentace třeba jenom fixkou, to 
co tam opravdu nebude. A zpracoval jednoduchý textový dokument po jednotlivých stavbách, 
kde bude uvedeno, kolik je stávající kapacita čeho (zeleně, parkovacích míst, hřišť) v 
jednotlivých lokalitách, případně kontejneřišť a jiných takových záležitostí. A kolik teda 
získáme čeho v rámci této revitalizace. Abychom mohli říct ano, my v ul. Chocholy přijdeme 
o 37% trávníků a zelených ploch a získáme o x, myslím 32 nebo 48 parkovacích míst více. 
Chceme to, nechceme to. Stejně tak všechny ostatní lokality. Tak,  aby ten dokument byl 
podstatně kratší než ten, který nám byl předložen. Kde jsou rozbory revitalizace sídlišť v 
Německu a v celé Evropě a jiné podobné důležité materiály, které opravdu nejsou pro to, aby 
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se v tom normální člověk hrabal. Nemluvím o tom, že většina z nás není schopna se vyznat v 
dokumentaci navíc v předloženém zmenšeném měřítku A3, ve špatné technické kvalitě. Tolik 
k obecným připomínkám. Dále bych se přimlouval za to, aby kromě textového zápisu z tohoto 
jednání, byl úplný, necenzurovaný a nekorigovaný MP3 výstup umístěn rovněž na internet 
tak, aby si každý mohl závěry udělat sám z toho, co se tady řeklo. Co kdo řekl a co kdo slíbil. 
Aby měl každý možnost porovnat, jestli zápis odpovídá. Nevidím v tom technický problém. A 
protože už jsem myslím vyčerpal limit, nebudu se k jednotlivostem, které mám ve vztahu k 
oblasti kde bydlím, to znamená k sídlišti K. Chocholy už raději vyjadřovat, abych dal prostor 
pro další. Děkuji.  
p. Nezvalová - Můžete jistě i připomínky předložit. Prosím další.  
p. Mazna - Dobrý večer, já se jmenuji Mazna. Já jsem majitelem prodejny tady co je Norma. 
Mám technickou připomínku jenom. Hledali jste místa pro parkoviště, která jste přibližovali k 
domům, co lidi nemají rádi. Já bych navrhoval zejména pro architekty, jestli by nebylo řešení, 
což jsme už také jednou se pokoušeli řešit. Navrhnout v ul. A. Barcala stání, místo kolmých 
k panelákům, k těm vjezdům, stání kolmá k té hlavní silnici, podél celé té hlavní silnice, a že 
by se využila ta cyklostezka, která nevede nikam. Ta betonová, rozsypaná, jestli by se v rámci 
její úpravy nemohla ta parkoviště udělat kolem ul. A. Barcala kolmá a využít třeba i na 
zpomalení dopravy a využít to na parkování. Myslím, že by se takových 300 nebo 500 míst 
našlo. Díky.  
p. Nezvalová - Jako podnět se to bere. Musí to prověřit.  
p. Bartáková - Moc se omlouvám, ale mi to nedá nereagovat ještě na jednu věc. Jsem 
Bartáková, už jsem jednou vystupovala, z K. Chocholy 13. Mě se týká hlavně stavba 02. I 
když jsem také členkou občanského sdružení, takže nás zajímá celá revitalizace sídl. Máj. 
Musím reagovat na to, jak tady bylo řečeno, že je vhodné budovat centrální, velká hřiště a ta 
malá hřiště, nechci říct přímo zničit nebo prostě zrušit. Myslíme si, že je to velmi nešťastné 
řešení, že je vždycky lepší zachovat menší hřiště. Tam je potřeba na to strašně moc peněz. 
Třeba u nás, já pořád zase bojuji za ten náš vnitroblok, kde opravdu je potřeba dát hodně 
peněz, aby se zachoval právě ten vnitroblok, ty stávající plochy aby se zachovaly, a právě 
zrevitalizovaly. Proto prosíme o zachování a hlavně zvelebení právě těch stávajících hřišť. 
Protože velká centrální hřiště tady budou problémem na tom Máji. Tam to bude zahuštěno 
dětmi. Je třeba dělat spíš menší hřiště a zachovat tam menší hřiště. Pak tady mám ještě jednu 
věc. 
p. Nezvalová - Chcete to jako písemnou připomínku předložit nebo? 
p. Bartáková - Ano, to bych také potom předložila.  
Ing. Popelová - Nechci vám skákat do řeči, ale jenom bych chtěla tady slíbit, abychom zase 
něco slíbili jednou, že i ty písemné připomínky, které přišly, budou na webu vypořádány. 
Takže všichni se dozvíte, jak byly vypořádány.   
p. Bartáková - Já tady pořád mluvím o té stavbě 02, která mi připadá. My vlastně, celé naše 
sdružení, co jsme se scházeli, nemluvím jenom za náš dům, ale i za ostatní, K. Chocholy 13, 
15, 17, 19, tak vlastně jsme zjistili, že parkovací místa tady v té části v takovém velkém 
měřítku nepotřebujeme. Plno lidí má koupená parkoviště. Pak jsem tady ještě chtěla říct, týká 
se to toho vnitrobloku, vždyť tam je pár parkovišť, to nás nezachrání. To nám akorát zničí to 
prostředí. My prostě nechceme žít tam na parkovišti ze všech stran. To je ta stavba 02. Jste to 
tam přehodili. Tady právě to vidíme, jestli to můžu ukázat.  
Ing. Popelová - Víte p. Bartáková, on je to trošku takový problém, protože když to řeknou 
všichni, že vlastně kolem sebe ta parkovací místa nepotřebují, tak já se zeptám. Proč teda 700 
aut parkuje v rozporu s předpisy, brání průjezdu sanitky, hasičům, všeho? Stojí na těch 
chodnících, jak už tady bylo zmíněno a nemůžou projít ani lidi s kočárky, stojí v zeleni. 
Zkrátka, kdybychom to řekli takhle, tak nikdo nebude mít kolem svého domu tu potřebu a 
dostáváme se přesně do té situace, o které hovořil p. primátor. Protože vás se tady teda 
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opakuje pár lidí a já to beru. Je to velmi nepříjemné hledat ten kompromis, ale musí to být 
vždycky kompromis. A opravdu je zase množina lidí, kteří říkají, pro nás velkým problémem 
na tom sídlišti je parkování. Myslím si, že tak jak to řeší ty projekty, snažíme se hledat 
kompromis. Snažíme se to řešení hledat co nejméně bolestivé pro všechny strany, ale bohužel 
vždycky bude třeba někde ustoupit.  
p. Bartáková - Tak já bych také chtěla moc poprosit, aby se odborníci, tady ti projektanti a 
zástupci obyvatel ještě jednou mohli k tomu vyjadřovat a hlavně to přešetřit.  
p. Nezvalová - Jako připomínka je to. Děkujeme  
MgA. Zemen – Můžu ještě k těm parkovacím místům? Já se budu opakovat. Už jsem to říkal 
jednou. Týká se to prostě nějakého počtu bytových jednotek a nějakého počtu parkovacích 
stání a i v té lokalitě, o které jste mluvila, je velký deficit těch parkovacích míst. Opravdu je.  
p. Suchánková – Dobrý večer, Eva Suchánková. Já bydlím v K. Chocholy 4. Já bych se 
chtěla zeptat. Tato komunikace okolo výměníku, ta tam byla svého času zbudovaná jako 
dočasná. Teď předpokládám, že bude běžně průjezdná. Myslím, přijíždíte Chocholy a do 
Volfovky. Ta bude běžně průjezdná? Je to tak? 
MgA. Zemen – Je oboustranně průjezdná.  
p. Suchánková – Jde o to, že my se staneme parkovištěm v podstatě i pro ostatní a dokonce 
ve dvou pruzích. My k tomu domu budeme mít necelé 3 m a budou tam parkovací stání. 
Zajímalo by mě, já vím, že hranice projektu končí tou přerušovanou čarou, ale jak jsou stání, 
když se zajíždí zezadu ke škole, směrem k tomu rybníku. Tam část stání je. Čí je ten 
pozemek, je města? Posuňte to trošku níž. Já přijíždím vlastně od kostek, přijíždím a odbočuji 
doleva do Chocholy. Jela bych rovně, jako zezadu do školy. 
MgA. Zemen – My to nemáme v řešeném území. My víme o tom, že tam jsou stávající 
parkovací stání. 
p. Suchánková – Mě zajímá, čí je ten pozemek po pravé straně té silnice, když se přijíždí ke 
škole. Je města? 
MgA. Zemen – To bychom museli prověřit, já to nevím.  
p. Suchánková – Vy to nevíte? 
MgA. Zemen – To je ten pozemek, myslíte na druhé straně, než máme namalovaná ta 
parkovací stání mimo řešené území? To nevím, čí je pozemek 
p. Suchánková – Přesně tak. Tam část stání je. Když by se totiž ta stání protáhla až v podstatě 
k té komunikaci stávající, tak tam vnikne hodně parkovacích míst a nemuseli by tady 
vzniknout dva silniční pruhy a tolik parkovacích míst. Já vidím, že jsou tam nakresleny 
stromky, ale v podstatě je to jako parkoviště u Sparu. Jako pár stromů mezi zaparkovanými 
auty to opravdu nevyřeší. To se budeme dívat z okna, a budeme se dívat na vyasfaltovanou, 
vybetonovanou plochu, kde bude parkovat spousta aut i z jiných lokalit. Vy z toho děláte 
ubytovny, tam se nedá bydlet. Prostě bude barák vedle parkoviště a vedle dvouproudové 
silnice. Možná, že, já nevím, jestli je to tedy města, jestli by se dalo využít, ta pravá strana na 
vybudování kolmých stání, kam se vejde hodně parkovacích míst a protáhnout i tyto, tak jak 
je to namalováno. Myslím si, že by to hodně řešilo.  
MgA. Zemen – Tam jsou stávající parkovací stání. Jednalo by se spíš o jejich novou úpravu. 
Předláždění a protažení o kousek. Tam je městský pozemek, na části. 
p. Suchánková – Tam by vzniklo hodně parkovacích míst a nemuselo by, aspoň část té 
zeleně u těch paneláků by byla zachována. Parkovací místa, co jsou tam, by tam byla, tady by 
vznikla další, protože takto tam vznikne spousta betonu a asfaltu. Navýšení parkovacích míst 
není zase tak výrazné, když by se ta parkovací stání udělala i tam a my bychom se nedívali z 
oken jenom na silnice a v podstatě parkoviště u Sparu.  To je, myslím si, koncepce hrozná. 
Jestli by to šlo tímto způsobem řešit, bylo by to velice dobře, a tady by mohly být před těmi 
paneláky lavičky. Tam je zdevastované hřiště, do kterého se za 20 let, já tam bydlím 20 let, 
tam se maximálně seká tráva a keře. To hřiště, tam byl dvakrát přivezen písek, jinak se s tím 
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absolutně nic nedělalo. Jsou tam lavičky, kde jsou vytrhaná prkna, ale i ty zdevastované 
lavičky se využívají. Takto by tam byl jenom trávník.  
p. Nezvalová – Souhlasíte s tím, aby to bylo registrováno jako podnět? 
p. Suchánková – Byla bych velmi ráda. 
p. Nezvalová – Děkujeme. Prosím.  
p. Svoboda – Dobrý večer, Radek Svoboda, K. Chocholy 13. Napřed mám jeden procedurální 
podnět. Byl bych rád, kdyby členky našeho sdružení byly také ověřovatelkami zápisu z tohoto 
shromáždění. To je jedna věc. Pak bych chtěl reagovat na projev pana primátora. Myslím si, 
že je zbytečné propadat nervozitě a obávat se nekonečného projednávání připomínek občanů 
k těmto projektům. A snad dokonce strašit 50ti koly podobného projednávání. A nedej pán 
bůh dokonce ztráty možnosti využívat tyto dotace. Způsob, který toto sdružení navrhuje, je 
maximálně efektivní a maximálně rychlý. Myslím si, že ani takovéto plenární shromáždění 
není úplně nejvhodnější metodou, jak modifikovat ty projekty, které jste předložili. Ale 
domnívám se, že práce, společná, těch sedmi pracovních skupin, povede ke konečnému řešení 
během jednoho, maximálně dvou zasedání. Děkuji, to je vše.  
Mgr. Thoma – Já na to zareaguji jenom kratičce. Já už opravdu si někdy připadám, jak 
kdybychom schvalovali zákony a seděli v parlamentu. Já nechápu, proč máme mít 
ověřovatelky zápisu, když tady před chvilkou zaznělo, že je tady požadavek, aby celý 
zvukový záznam vysel na internetu. Tak jestli máte pocit, že už jsme na městě tak oprsklí, že 
bude na webu vedle sebe viset originál zvukového záznamu a vedle toho písemný záznam, a 
že tam bude něco jiného, tak to mě velmi mrzí a velmi mě to trápí. A druhá věc. Já mluvím 
z vlastní zkušenosti. Šest let trvalo získání územního rozhodnutí na podjezd pod kolejištěm 
Českých drah. Šest let brzdila to jedna paní, bydlící Srubec 63 a jedna paní, bydlící na druhém 
konci Dobré Vody, pomalu. Šest let to trvalo. Výsledkem bylo, že po šesti letech, kdy jsme 
konečně vyřešili problém viaduktu, získali všechna možná povolení, vyhodili x desítek 
milionů za projekty, tak přišla ona paní, z toho Srubce 63, běžela na Nejvyšší správní soud a 
ve chvíli, kdy jsme měli začít žádost o stavební povolení, tak nám soud všechno zrušil. Takže 
neříkejte, že já propadám nějaké nervozitě. Já mluvím ze znalosti naprosto reálných postupů, 
které v tomto státě a v tomto světě fungují. Já se nechci dostat do situace, že pak nás, dnes 
zvolené politické reprezentanty, budete za pár let vy, kteří tu bydlíte, brát na zodpovědnost za 
to, že nebyli schopni dosáhnout na ty peníze z Evropské unie. Ta šance už se nikdy opakovat 
nebude. Ta skončí rokem 2013.  
p. Svoboda – Ano, souhlasím s tou šancí, ale myslím si, že v tomto sále, ani na tomto sídlišti 
není nikdo, kdo by tento projekt revitalizace blokoval tím způsobem, který jste popsal.  
Ing. Popelová – Jestli jenom můžu k tomu doplnit, abychom se bavili o opravdu férovém 
projednání toho projektu, tak jak říkáte, sednout si za ty kulaté stoly, tak by to znamenalo 
opravdu sezvat z každého vchodu všechny lidi, všechny partaje, ať si k tomu projektu řeknou 
své. A byla bych hodně zvědavá, jestli by lidi z toho jednoho vchodu, byli schopni se 
shodnout na tom, co vlastně od toho projektu chtějí. Buďte i v tomto soudní. Je tady 
samozřejmě nějaká omezená množina lidí, je to dáno i místem. Na druhou stranu, bylo tady 
lidí hodně, myslím, že měli možnost se k tomu vyjádřit. Nicméně když to beru třeba 
z hlediska aktivit na zastupitelstvu apod., tak je to nějaká skupina lidí. A opravdu by mě 
zajímalo, když projdu jeden vchod za druhým, v bloku K. Chocholy, zazvoním u každých 
dveří a řeknu, „Chcete toto, chcete toto, chcete tamto“, tak jakým způsobem potom budeme, a 
ne jenom K. Chocholy, ale celé sídliště, jakým způsobem potom budeme hledat ten objektivní 
průnik toho, co vlastně lidi chtějí. Takže i v tom je ten strach z toho, co říkal pan primátor. 
Protože ani ten jednotný názor tady k tomu nenajdeme.  
p. Svoboda – Opět chápu vaše obavy, ale myslím si, že podceňujete schopnost těch lidí. 
Zvolit si své zástupce, shromáždit a domluvit se mezi sebou na svých připomínkách a 
prezentovat je prostřednictvím omezeného počtu volených zástupců. Už jsme to tady viděli na 



 42

tom jednání, že tu vystupovali zástupci samospráv celých bloků, bytových družstev a ti to 
mají. 
Ing. Popelová – Nechci vám do toho skákat, ale my jsme také volení zástupci.  
Mgr. Thoma – Tak. Nemluvě o tom, že tomuto projektu přeci předcházel nějaký 
sociologický průzkum v době, kdy já možná ještě ani nebyl ve funkci primátora. To je první 
věc. A druhá věc. Mě to opravdu přijde trochu zvláštní, protože navíc, když chcete 
projednávat každé jednotlivé územní nebo stavební povolení, máte dneska založena občanská 
sdružení, vy se automaticky můžete stát účastníkem každého správního řízení, které se přeci 
té věci týká, a jako účastník toho řízení, můžete v tom řízení velmi aktivně vystupovat. Úřad 
pak musí vypořádat všechny vaše připomínky a námitky. Takže já opravdu nechci se tomu 
bránit. Já si ten čas samozřejmě udělám, ale nevím, jestli bude úplně efektivní, vrátit se 
k tomu zelenému stolu, a začít kreslit něco od bodu nula. To přeci opravdu nemá hlavu ani 
patu. To si trochu odporujete, protože před chvílí jste chtěli zastavit všechna územní řízení. 
Takže to se musíte dohodnout mezi sebou, co chcete prostě.   
p. Nezvalová – Takže ještě něco? Bere se to jako podnět. Prosím pan kolega.  
p. Molnár  – Ještě jednou Marek Molnár z K. Štěcha 24. Chtěl bych se zeptat, nezaznělo to 
tady. Jak se budou stávající nové objekty zabezpečovat? Ať už z bezpečnostního hlediska. 
Nějakým novým kamerovým systémem nebo budou oplocena nová hřiště zrovna mezi K. 
Chocholy a K. Štěcha? Bude tam nějaký režim, kdy tam můžou děti, kdy tam nemůžou? 
Jelikož každý zastřešený objekt, který byl veřejně přístupný, tak se vlastně kolem jedné 
hodiny, druhé srocovali lidé, kteří se vracejí na Máj. V podnapilém stavu, dost hlasití, policie 
nikde, musí se volat. Je to celá ta vlastně odpočinková zóna od pošty až k Rošického ul.. Bude 
nějakým způsobem monitorována?  
Mgr. Thoma – Já neumím odpovědět, zda budou všechna ta hřiště oplocena. Některá budou 
oplocena určitě, už o tom někdo tady mluvil, já si nepamatuji, kdo to byl. Pokud jde o 
kamerový systém, to je velmi jednoduché. Přece rada města každý rok bere na vědomí a 
schvaluje aktualizaci rozmístění kamerových bodů. Ty požadavky vycházejí z toho, co na tu 
radnici přijde a z toho, kolik je v daném roce peněz. Přijde-li na radnici požadavek, že má být, 
teď si vymýšlím, kamera umístěna další do nové růžové, zelené a fialové a bude těch podpisů 
pod tím tolik a bude ten nápad kriminality ze statistiky tak vysoký, tak se tam ty kamery 
přidají. Víte, že i teď jsme k těm 22 přidávali další kamery, i tady 2 další na sídlišti. Takže 
v tom problém já opravdu žádný nevidím, ale je potřeba říct to a poslat tam ten podnět. 
Protože ono se to samo opravdu na tom úřadě nenarodí.  
Ing. Popelová – Já ještě na to, protože ono to zaznělo úplně v začátku, takže je možné, že to 
trošku jako vyšumělo. Pan MgA. Zemen tady říkal, že i to je důvod, proč vlastně se jakoby 
ruší ta drobná, zdevastovaná hřiště. Protože není šance je ohlídat. Víte, že ta devastace na tom 
Máji je obrovská. Samozřejmě jakmile vzniknou větší celky, tak je možné instalovat kameru 
tak, aby byla schopná je ohlídat, aby nějakým způsobem mohla tu situaci monitorovat. 
Vždycky, jakmile cokoliv roztříštíte, tak zabezpečení, údržba, všechno, je velmi 
problematické. Takže z hlediska logiky to, co tady říkala paní Bartáková, ano. Z hlediska 
logiky by bylo nejlepší před každým vchodem mít hřiště pro malinké děti, aby opravdu mohly 
vylézt ven. Ale není v silách města ta hřiště ohlídat. A jestli chceme, aby ta hřiště měla 
nějakou úroveň, aby byla kvalitní a nebyla zdevastovaná, tak potom v tuto chvíli na Máji je 
jediná cesta, jakoby vytvářet spíš větší koncentrované celky, kde se ta údržba, ty kamery a ta 
bezpečnost dá zajistit. Věřím tomu, že jednou opravdu dojde k té revitalizaci, Máj ožije a 
dostane trošku jiné parametry a třeba nebudeme muset toto uměle hlídat.  
MgA. Zemen – Můžu jenom jednu větu? Ten Máj vlastně má srovnatelnou hustotu jako jsou 
centra velkých měst. Jako jsou v Praze na Vinohradech nebo v Paříži. 400 obyvatel na hektar, 
to sebou prostě nese některá negativa, která tady jsou, a není možné se prostě chovat tak, 
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jakože to prostě neexistuje. Není možné mít před každým vchodem malé hřišťátko, kde si 
budou krásně hrát děti a bude jim tam dobře.  
p. Nezvalová – Děkuji. Takže poslední dva dotazy.  
p. Schinko – Schinko, Chocholy 25. Já bych měl jenom takovou poznámku. Za domem 
máme stávající parkoviště, my tomu říkáme jako objezd, a teď se to tam má předělat na tu 
silnici, kde budou vlastně kolmo parkoviště, stát. Ať jsme to probírali jak jsme to probírali, 
tak mám pocit, že vlastně se s tím absolutně nic nezmění, akorát tam přibude práce. Takže 
chtěl bych to dát jako podnět, protože nevidím v tom žádný přínos. V tom předělávání, 
zrušení toho parkoviště stávajícího a udělání silnice s kolmými stáními.  
p. Nezvalová – Děkujeme za podnět.  
MgA. Zemen – My jsme měli původně v tom návrhu průjezdnou tu komunikaci a upravili 
jsme to na neprůjezdnou na základě podnětu občanů. Takže tento výsledný stav vlastně je na 
základě vašich připomínek. My bychom samozřejmě byli raději, kdyby ta komunikace byla 
průjezdná, protože si myslíme, že to dává lepší dopravní obslužnost. Dává to možnost jet i 
třeba z druhé strany, pokud dojde k nějaké uzavírce komunikace někde atd., ale teď je to 
vlastně neprůjezdné.  
p. Teferová – Já jsem Teferová, jsem předsedkyně SVJ Chocholy 12 a chtěla jsem jenom říct, 
že naprosto souhlasíme s tím, aby byla přidělána v Chocholy parkovací místa. Na podporu té 
vaší práce a toho, že souhlasíme s uskutečněním projektu, vám tady předám podpisy z našeho 
vchodu, že skoro celý dům, nebo celý ten vchod, souhlasí s tím, aby byla přidělána parkovací 
místa, neboť ta situace tam je skutečně absolutně úplně tristní. Protože v neděli přijet a nemít 
ani kde zastavit, aby člověk vyložil tašky z auta, nedej bože s kočárkem nebo něčím 
podobným, tak to už je úplný vrchol. A nechápu naprosto ty, kteří si myslí, že ta situace tam 
se řešit snad nepotřebuje nebo já nevím, jak by to řešili, když tam nemůžou projet podle mého 
názoru ani hasiči, když tam kolikrát neprojede ani osobní auto. Samozřejmě, ale je třeba také 
říct, kde ta auta jsou třeba stát. Nehledě na to, ten hluk, když troubí jedno auto na druhé, aby 
ho někdo přišel odstavit, protože s ním nemůže hnout, nemůže ho pošoupnout, takže ta 
parkovací místa jsou určitě třeba. My tam máme sice parkoviště před našim domem, ale 
přesto je mi s podivem, že např. 13, která tam nemá jediné parkovací místo před svým 
domem, brojí proti parkovišti, protože stojí u ostatních vchodů. Bohužel zabírají místa nám, 
všem ostatním, ale sami tam, parkoviště nechtějí. Dále souhlasíme, aby pokud to bude jenom 
trochu možné, byla udělaná ta průjezdná komunikace, protože v případě, že by hořelo nebo se 
cokoliv dělo, tak tam není možné se ani nikudy dostat. Takže mi připadá. Teď mluvím já. Vy 
jste už prostor měli pánové. Takže zkrátka a dobře, chtěla jsem vám předat, není to žádná 
petice, jsou to naše podpisy, je to podpora toho vašeho projektu a toho, co pro nás děláte. 
Děkuji.  
p. Nezvalová – Tak p. Kosová, ještě něco nového chcete? 
p. Kosová – Ano, určitě. Já bych si teď dovolila vystoupit za, protože jsem místopředsedkyní 
našeho SVJ Chocholy 13. Vy o těch našich námětech a žádostech velmi dobře víte, protože 
vám je dáváme průběžně od prosince. Prosila bych si to ukazovátko. Mohla bych ho obdržet? 
To laserové. Já bych tu situaci vysvětlila. Tady zase dochází k nějakému nepochopení, 
abychom se tady zbytečně neosočovali. Jenom velmi krátce. My tadyhle v podstatě máme teď 
klidný vnitroblok. Je tam hřiště, velmi dlouhodobě neudržované, ale moje starší děti, kterým 
je teď 20 let, tam na něm vyrostly, jakož i sousedovi děti. Tady je kopec, který jakoby brání 
těm autům, aby nám do toho hřiště najížděla. A tady je taková točnička, kde se otáčí, já vím, 
že s velkým problémem, ale auta a v současné době jsme tam napočítali z oken, jak do toho 
koukáme, asi 50 až 60, když stojí špatně, parkovacích míst. Stojí špatně proto, že tam chybí 
vodorovné značení. Ano? Takže je tam rozhodně místo a točna pro 50 parkovacích míst. 
Jedna věc. Tím narovnáním se tolik parkovacích míst prostě nezíská. Ano? Takže je na 
zváženou, jestli tento klidný vnitroblok takto řešit, a za ty peníze nám raději nezrevitalizovat 
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to hřiště. My jsme schopni si ho i hlídat. Pracovat na tom nějak ve spolupráci. To není jenom, 
že něco pořád chceme. A to nás pochopte, že když tam 20 let máme relaxační plochu, že se 
tomuto řešení, pro nás nešťastnému, bráníme. Druhá otázka a problém. Tohle bude 
neprůjezdné, jak pan architekt teda říká, že jsme si to vydržkovali. Ano, ale neprůjezdné to 
bude dočasně. Protože kudypak tady budou projíždět popeláři, kdepak se nám tady budou 
točit, když to nebude průjezdné. Teď se točí na točně. Vždyť to je technický nesmysl. Tam se 
sice otočí auto, ale ne popelářský vůz, a nedej bože nějaký hasičský vůz. Takže já tomu 
nevěřím. To je dočasné. To prostě bude průjezdné, protože to ta situace v budoucnu tak bude 
vyžadovat. A z hlediska toho, nemá smysl se tady hádat o parkování. To je problém Máje, 
stoprocentně, ale pojďme ho řešit, pojďme se o tom domlouvat a i jiná řešení, než abychom si 
tu říkali. Samozřejmě, že domy, které jsou tady a prostě ta parkovací místa nemají, protože 
tady mají pěší zónu, nota bene 12ti patráky, ti tam už vůbec nemůžou parkovat a my 
parkujeme taky, nebo já tam teda jenom omezeně. Protože každý bude chtít na to svoje auto 
vidět, ale proč na něj bude chtít vidět. Aby mu ho neukradli, jako mě, před dvěma lety ukradli 
Škodovku, když jsem ji dala tady z boku a neviděla jsem. Prostě ano, já jsem přišla o 
Škodovku. Takže ona je tam i ta bezpečností obava. A podpořila bych ty kamerové systémy. 
Mě nevadí, že mě někdo „špehuje“, ale skutečně to řeší i problém krádeží aut na Máji. Tam 
když najede skupina, policajti nám tam sepisovali v jedné hodině, 3 jsme tam byli okradeni. 
Takže bych to chtěla trošku do pozitivna. Prostě parkování tady nevyřešíme, ale ty 
kompromisy bychom si měli najít. U nějakých fakt kulatých stolů ještě sednout. A nemyslím 
si, vždyť to je demokratický systém. My jsme si to probrali na členské schůzi. Tihle si to také 
probrali na členské schůzi. A holt někdo byl proti a někdo byl pro a ten výsledek tu 
prezentujeme. To není, že budeme obíhat, obíhat a vy chcete to a to se v životě dohromady 
nedá. Ale pojďte to zkusit po těch. A my si to jako občanské sdružení prostě odpracujeme.  
Příspěvek bez mikrofonu – A ta paní vedle mluvila o čem? 
p. Kosová – Tak paní vedle bydlí 12, ne, tak ti tam prostě neparkují, ale já to nezpochybňuji. 
To je tragédie.  
Příspěvek bez mikrofonu – A nemají pravdu nebo mají? 
p. Kosová – Mají, ale já tvrdím, že toto, toto parkoviště, které jste tady navrhly, to neřeší. 
Vždyť tady se parkuje teď a ten nárůst počtu míst, když tady uberete nám, protože tady už 
bychom fakt skákali ze zadního vchodu do aut. On je srovnatelný. Prostě to tady označte 
pořádně, ať je tam pořádek, vodorovné lajnování a ono se tam tento počet, těchto parkovacích 
míst prostě vejde. A ještě i ti popeláři se otočí.  
p. Nezvalová – Takže jako podnět. Prosím ještě další. 
Ing. Popelová – Já jenom, paní Kosová, víte jaký je parametr na parkovací místo pro auto?  
p. Kosová – Já se o tom nechci bavit.  
Ing. Popelová – No ne, bavit se o tom nechcete, ale jakmile se to nalajnuje, tak těch 
parkovacích míst na tom parkovišti výrazně ubude. Velmi výrazně ubude.  
Příspěvek bez mikrofonu – Neodpověděli jste nám, kde se budou točit.  
MgA. Zemen – Teď je to navrženo, že se budou točit na konci, jak je ta otočka.  
p. Nezvalová – Prosím bez emocí. Dojděte si na mikrofon. Paní čeká.  
p. Stará – Lenka Stará, K. Chocholy 4. Já myslím, že všichni tady vidí, že parkování 
v Chocholy je problém a že ta místa jsou potřeba navýšit. To asi není žádného sporu. Problém 
je, jak to udělat. Každopádně to parkoviště teď, dvě komunikace, čtyři pruhy stání, není vůbec 
potřeba. Já už jsem vám předala nějaký podklad. Nevím, jestli jste na to koukali, kam ta 
parkovací místa rozmístit. Dokonce i ta paní, co zde mluvila, z našeho vchodu přede mnou, 
říkala, že by se to dalo prodloužit i tam, kde ta studie s tím nepočítá. Těch parkovacích míst 
by přibylo úplně stejně jako teď, když se to celé vybetonuje. Jestli by to opravdu nebylo na 
zvážení. Nevím, jestli jste na to koukali, vlastně na ten plánek, který jsem tam přiložila. Pak 
bych se chtěla zeptat. Vlastně z těch podnětů, které tady zazněly, jsem schopná vám udělat 
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vlastně přepracování té studie, aby se ta parkovací místa a ty co jste tam vlastně přidali, aby se 
navýšila. Dokdy je možné to předat? Jestli ještě zítra nebo příští týden?  
p.Nezvalová – Do příštího pátku. Do týdne jsme říkali. 
p. Stará – Dobře. Takže když s podpisy doručíme nějaký nový plánek, kde bude navýšeno 68 
míst, jak vy navrhujete v ul. K. Chocholy, tak to bude zapracováno.  
p. Nezvalová – Zváženo.  
p. Stará – Dobře, bude to zváženo. Dobře, já vám děkuji. 
p. Nezvalová – Vyjádřeno stanovisko.  
p. Dušilová – Dobrý den, já se jmenuji Dušilová, a jsem předsedkyní SVJ K. Chocholy 16. 
Když tady mluvíme o tom jejich sdružení a dohadujeme se tady. Je mi tedy s podivem, že 
když tady to sdružení tak vystupuje, že nás vůbec neoslovili. My jsme ve stejné ulici, my tam 
také máme parkoviště nebo nemáme a rádi bychom s nimi spolupracovali. Když jsem se 
zeptala tady toho pána, který tam pracuje v tom sdružení, tak mi řekl „my vás nebudeme 
obíhat“. My jsme se nemohli k tomu vyjádřit nebo s nimi spolupracovat. Oni nechtějí 
spolupracovat s ostatními. Nikdo nám nic neřekl.  
p. Nezvalová – Žádné emoce prosím.  
p. Dušilová – Já bych chtěla říct, že pokud, já bych chtěla podpořit paní Teferovou z K. 
Chocholy 12, která vám dávala ty podpisy na to parkování. Také tam bydlíme, také víme, jak 
je to tam hrozné, opravdu, jak tam ta auta stojí. Rádi se domluvíme. Myslím si, že tady to bylo 
docela na dobré úrovni, že jsme si nějaké podněty, vy jste dali nebo my jsme dali. Ale pokud 
chce tady to sdružení nějak pracovat, tak by asi i s námi mělo spolupracovat. Pak můžete říct 
ano, sejdeme se celá ul. K. Chocholy, sejdeme se celá ulice ta a ta. Ale nikdo nám nic neřekl, 
my jsme nic nevěděli, až náhodou jsem se od někoho dověděla. Dobře, tak jsem se podívala 
na mail. Dobře. Já bych vám jenom chtěla poděkovat, že pro nás něco děláte. Děkuji vám.  
p. Nezvalová – Děkuji, tímto končím dnešní veřejné. 
Neznámý muž – Pardon, měl bych jednu prosbu. Můžete říct, jaké jsou další etapy projektu? 
To znamená, před územním řízením co se bude opravovat, co ještě bude k projednání apod.  
p. Nezvalová – Ing. Šeda tedy. 
Ing. Šeda – My jsem to tady už říkali, že se pokusíme v co nejkratší době, nejdéle do těch 
14ti dnů, zapracovat případně vyjádřit k těm připomínkám. Následně bude probíhat územní 
řízení tak, jak jsme to tady říkali, ke kterému se máte možnost vyjadřovat. A následně bude 
probíhat stavební řízení, ke kterému, znovu to tady bylo řečeno, se dále můžete vyjadřovat. 
My vám na ty vaše připomínky odpovíme. Pokud s tím nebudete souhlasit, nebo nemůžu tady 
slíbit, že všechny tyto bodu budou zapracovány. Budeme je posuzovat, budeme je zkoušet a 
pokusíme se je zapracovat. Výsledkem toho by mělo být zveřejněno v tom březnu na těch 
webových stránkách, včetně těch vyjádření k vašim podnětům. Následně bude probíhat to 
další řízení, tak jak je to rozběhnuto. To znamená, územní, stavební. Já nedovedu říct, jestli, 
když odevzdají projekt, jak dlouho bude trvat stavební řízení. Mají na to 60 dnů atd. To jsou 
ty zákonné lhůty, ve kterých to bude probíhat.      
p. Nezvalová – Takže já děkuji všem zúčastněným. Nebudu vyjmenovávat všechny, kteří 
tady dnes byli za stolem. Děkujeme vám. Slyšeli jste, jak to teď bude postupovat dál a věřím, 
že nakonec se doberete k té úspěšné regeneraci sídliště Máj. Dobrou noc.  
 


