
Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů „Regenerace sídliště Máj“ dne  26.2.2009  
 

Úsek Máj 01 
 

Č. Autor: Požadavek, připomínka, Vyhodnocení projektanta: Stanovisko příslušných odborů: 

1. Občanské 
sdružení 
SÍDLIŠTĚ 
MÁJ 
K.Chocholy 
13 
IČ: 26572362 
6.3.2009   

-„…rekonstruovat stávající parkovací plochu na severním okraji 
ulice (K.Chocholy)…. Zvážit možnost využití severního okraje 
dnešního školního dvora……“ 

Leží mimo řešené území. K území není k dispozici geodetické 
zaměření. Lze případně zapracovat po odsouhlasení změny 
řešeného území a doměření. 

ODaSH: stávající parkovací stání 
na severním okraji školního 
dvora jsou umístěny v oploceném 
školním areálu 
 
IO: leží mimo řešené území – 
pozemek školy 
 

  -„V části ulice K.Chocholy…mezi domy 2061/625-
627…a…2061/522-525…požadujeme zachovat stávající řešení 
s jednou vozovkou a kolmým stáním… 
Rekonstruovat přístřešky na kontejnery, dobudovat samostatný 
přístřešek.. pro  vchody 17 a 19…“ 

Návrh rozšíření na 2 komunikace vychází z podrobné analýzy 
využitelnosti ploch v širším okolí a racionalizace parkovacích 
míst. Nedoporučujeme zachovat pouze 1 vozovku. 
S rekonstrukcí stávajících přístřešků na kontejnery se počítá (v 
rámci územního řízení se řeší pouze ty, které se přemisťují). 
Rozšíření počtu přístřešků na kontejnery nebylo v požadavcích 
investora (OSVS) a nepočítá se s ním. V případě požadavku lze 
zapracovat. 
 
 

ODaSH – navrhovanou úpravou 
dojde k významnému zvýšení 
parkovacích míst 
 
IO: doporu čujeme zachovat 
navržené řešení 

  -„Zachovat stávající řešení trojúhelníkového vnitrobloku 
...K.Chocholy…… rekonstruovat stávající dětské hřiště…..“ 

Změna vychází z koncepce dopravního řešení. Naší snahou 
bylo ulici K.Chocholy zprůjezdnit. Poslední verze je neprůjezdná 
přímá ulice s kolmými parkovacími stáními a obratištěm 
v prostoru stávajícího pahorku a dětského hřiště. 
 
 

ODaSH – souhlasíme 
s navrženou úpravou 
 
OSVS: trváme na odvodnění 
travnaté plochy za K.Chocholy 17-
23; dále souhlasíme se stanoviskem 
projektanta 
 
IO: doporučujeme zachovat 
navržené řešení 



2. Pavel  
Kohout        
Zdena 
Kohoutová 
Ing.Pavel 
Kohout 
K. Chcholy 6 
5.3.2009 

-„…zprůjezdnit … ulici K.Chocholy, zezadu výměníku do ulice 
Evžena Rošického…“ 

Trasa kolem výměníku není v souladu s územním plánem.  
Se zprůjezdněním souhlasíme pouze dle původní studie. 
 

OÚPA: 
Není v souladu s 
platným územním plánem města 
České Budějovice 
 
ODaSH: nelze zprůjezdnit 
 
IO: doporučujeme zachovat 
navržené řešení 

3. Jiří Havlín 
V.Volfa 
1359/18 
4.3.2009 

…rušení hřiště pro míčové hry u věžáku v ul. V.Vofa  nově navržené hřiště „u zdi výměníku“ bude nezpevněná plocha 
pro „volnočasové aktivity“, výstavba hřiště s umělým povrchem 
je vázána na projednání změny ÚPmB. Upozorňujeme na 
existenci kvalitních hřišť v areálu školy. Obecně je 
problematická výstavba nových sportovních hřišť v blízkosti 
obytné zástavby kvůli hluku. 

 

   U křižovatky ulic M.Chlajna a V.Volfa v místě styku řešené části 
04-západ a části 01B-stavba 02 není přesně zkoordinována 
návaznost detailu obou návrhů a mimo návaznost chodníků je 
nejasné a nečitelné řešení před prodejnou (frekventovaná trasa 
pro děti) 

bude zkoordinováno. OSVS: souhlasíme s připomínkou, 
koordinace projektů jednotlivých 
etap je nutná 
 
IO: Bude řešeno v PD pro stavební 
povolení 

  V severní části V.Volfa před věžáky se uberou min. 3 stání 
vysazením stromů v parkovišti, přitom je zde zelený pruh 

navržené stromy v parkovacích plochách jsou jedním 
z kompromisních řešení. 

 

  V témže místě domyslet sdružení dvou přístřešků pro 
kontejnery 

nově navržený přístřešek má chodník kolem celého obvodu. 
Vzhled přístřešků bude řešen v dalších fázích projektu. 

 

  Označení SO4.1.01 – nový vjezd na pozemek možného 
zabezpečeného parkingu- nemá být spíše uvedeno z ul. 
E.Rošického ? 

v názvu bude upraveno z ulice E.Rošického. 
 

 

  Oproti dnešnímu stavu v této části postrádám poměrně 
frekventovanou vycházkovou trasu směrem k Vrbenským 
rybníkům- pro chodce zde navrhují jakési kličkování 

napojení bude z okruhu pro pěší 
 

 

  V žádném návrhu není stanoviště na separovaný odpad Územně se neřeší. Budou osazeny v rámci chodníků. ODaSH: nesmí být umisťovány 
na úkor průchozího profilu a 
rozhledů v křižovatkách 
 
IO: Bude řešeno v PD pro stavební 
povolení 
 



4. Mgr. Lenka 
Stará 
Ing. Zdeněk 
Štěrba 
K.Chocholy 4 
25.2.2009 

1) Mezi domy k.Chocholy č.2,4,6,13,15,17 a 19 ponechat 
stávající dvě řady parkovacích stání a mezi nimi jednu 
komunikaci 
2) Přidat několik (6-8) parkovacích stání mezi výměníkem a 
domem K.Chocholy 21 
3) Souhlasíme s návrhem vybudování z podélných stání mezi 
K.Chocholy 2 a Lipovským rybníkem stání kolmá 
4) Pokud se upustí od budování velkokapacitního parkoviště a 
druhé komunikace mezi domy k.Chocholy č. 2,4,6,13,15,17 a 
19 navrhujeme přidat další kolmá stání mezi K.Chocholy 2 a 
Lipovským rybníkem 
5) Další jednu řadu parkovacích stání (12-13 míst) navrhujeme 
vybudovat podél kratší strany hřiště ZŠ máj směrem k domu 
K.Chocholy 2. V této části se parkuje na trávníku. 
6) Rozšířit oblast revitalizace sídliště Máj části 01B o část 
parkovacích stání přilehlých k Lipovskému rybníku a vyznačit 
na této ploše jednotlivá parkovací stání  tak, aby byla plocha co 
nejefektněji využita (toto by se mělo provést u všech 
parkovacích ploch) 
7) Situace s parkováním se každý všední den odpoledne až 
večer zhoršuje díky lidem, kteří jezdí do místní tělocvičny ZŠ 
Máj sportovat a zabírají tak zhruba do 10 hodin večerní 
parkovací místa rezidentům. Tato situace se dá vyřešit 
umožněním parkování sportovců v areálu školy. 
8) Mezi domy K.Chocholy 2-6 navrhujeme nový zpevněný 
chodník v blízkosti domu tam, kde je již vyšlapaná cestička. 
9) Vzrostlé dřeviny před domy K.Chocholy 2-6 ponechat 
10) Zbylou plochu mezi domy K.Chocholy č. 2,4,6,13,15,17 a 
19 zatravnit a osázet dřevinami   

- Součástí připomínek je několik konkrétních návrhů týkajících 
se parkování. Možnosti řešení vždy vycházejí z celkové 
dopravní koncepce. Tu schvaluje investor (MM ČB). Jednotlivé 
jmenované návrhy jsou řešitelné.  
-  Návrh rozšíření na 2 komunikace vychází z podrobné analýzy 
využitelnosti ploch v širším okolí a racionalizace parkovacích 
míst.  
- Parkovací domy a podzemní parkování nejsou dle 
provedených průzkumů a studií finančně reálné. 
 

ODaSH: navrhovanou úpravou 
dojde k významnému zvýšení 
parkovacích míst 
 
IO: doporu čujeme zachovat 
navržené řešení 

5. Společenství 
vlastníků 
K.Chocholy 
13 
15.10.2008 

-„NESOUHLAS SE ZÁMĚREM PRŮJEZDNÉ KOMUNIKACE 
PŘES PARCELU 2061/512…“ 

Návrh vychází z koncepce dopravního řešení. Naší snahou bylo 
ulici K.Chocholy zprůjezdnit. Poslední verze je neprůjezdná 
přímá ulice s kolmými parkovacími stáními a obratištěm 
v prostoru stávajícího pahorku a dětského hřiště. 

 



6. Josef 
Maroušek 
2.3.2009 

Předaná překreslená situace  Situace není navržena pro vozidla O2.  

7. Václav Kojan  
N. Frýda 7 
2.3.2009 

Oblast 01a 
- S03.1 neumisťovat altánek. K ničemu nebude, akorát jako 

zdroj pro vandaly a stejně bude zničen. Dále také bude 
ubírat místo pro sáňkování. 

- Vycházkový chodník u tohoto svahu a podél hřišť 
        výměníku nedělat s vysokými obrubníky, sáňky s dětmi       
        pak budou do tohoto obrubníku narážet 
- Doporučuji stávající asfaltové hřiště zachovat, nebo 

alespoň v podobné formě a na stejném místě (děti tam 
často jezdí s modely autíček, na kolečkových bruslích a i 
se tam s malými dětmi dobře učí jezdit na kole) 

Oblast 01b 
- S04.1.03 nedělat 4 řady pro parkovací místa, budou pak 

auta moc blízko domů. Udělat kompromis 3 řady 
parkování a mezi nimi 2 řady silnic 

- Z důvodu bezpečného přechodu mezi zaparkovanými auty 
udělat napříč silnicemi u panelákové kostky od rybníka 
pruh pro přechod. V tom místě by se neparkovalo 

- S04.3.03 dodělat obdobný svah pro dětské  sáňkování 
jako je tam nyní, a zanechat pískoviště pro malé děti 

- Odvodnit plochy 
- S04.3.02 zachovat pískoviště 
- S04.1.07 zachovat stávající oplocené hřiště, nebo alespoň 

zmenšené 
- Nerušit popelnice u výměníku 2061/488 
 

O1b-stavba 01 
- Altánek bude navržen tak,  aby byl odolný proti 

vandalům. 

- Obrubníky u chodníků budou nízké. 

- Asfaltové hřiště bude odstraněno. Sportovní hřiště 
jsou nahrazena v jiných místech. Upozorňujeme na 
existenci kvalitních hřišť v areálu školy. Obecně je 
problematická výstavba nových sportovních hřišť 
v blízkosti obytné zástavby kvůli hluku. 

 
O1b-stavba 02 

- Návrh rozšíření na 2 komunikace vychází z podrobné 
analýzy využitelnosti ploch v širším okolí a 
racionalizace parkovacích míst.  

- Přechody ve výkrese nejsou nakresleny. Mezi 
zaparkovanými auty žádný navržen není. 

- Nový svah pro sáňkování a nové hřiště zde navrženy 
nejsou. Stávající jsou v poloze nové komunikace a 
budou odstraněny. Lze navrhnout v případě 
požadavku v jiném místě. 

- Bude řešeno v další fázi projektové dokumentace. 

- bude nahrazeno novým S04.5.04. 

- Hřiště bude odstraněno, je nahrazeno v jiných 
místech.  

Přístřešek na popelnice zachováváme stávající. 

OSVS: z hlediska budoucího 
správce zřízení altánku 
nedoporučujeme; jedná se o 
problémy s údržbou, vandalismem a 
shromažďování nepřizpůsobivých 
osob. Souhlasíme s připomínkou na 
chybějící místo pro přecházení přes 
4 řady parkovacích míst a 2 vozovky 
– doporučujeme uprostřed vytvořit 
pruh pro chodce. 
 
IO: Bude řešeno v PD pro stavební 
povolení 



8. SVJ  
K.Chocholy 
12 
Ing. Tamara  
Tefferová 
6.3.2009 

Požadují, aby ul. K.Chocholy byla průjezdná 
 
Požadují účast na případném projednávání k projektům 
„Regenerace sídliště Máj“, spolu s Občanským sdružením 
SÍDLIŠTĚ MÁJ 

Návrh vychází z koncepce dopravního řešení. Naší snahou bylo 
ulici K.Chocholy zprůjezdnit. Poslední verze je neprůjezdná 
přímá ulice s kolmými parkovacími stáními a obratištěm 
v prostoru stávajícího pahorku a dětského hřiště. 

 

 
 

 


