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UVZM/…/2018/Z/… 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 5. jednání územního výboru zastupitelstva města konaného  

dne 30. 5. 2018 

 

 
Přítomni: Jitka Houdková, Pavel Hrach, Vladimíra Hrušková, Mgr. Ivan Nadberežný, 

Ing. Jaroslav Mach  

Omluveni: Mgr. Robert Adensam, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Hana Kalová, JUDr. Josef 

Průcha 

Nepřítomni: Ing. Jiří Kořínek, Bc. Radek Mach 

Hosté: Členové územních skupin č. 1 – 8, Eva Hajerová, předsedkyně Kontrolního 

výboru ZM, Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí ORVZ, Ing. Zdeněk 

Šeda, vedoucí IO 

 

1. Zahájení schůze a schválení programu, schválení zápisu z jednání výboru  

18. 4. 2018 

Územní výbor se sešel v zasedací místnosti č. 203, historické budovy radnice, nám. Př. 

Otakara II., České Budějovice. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin a řídil ho po celou 

dobu předseda výboru Mgr. Ivan Nadberežný. 

Předseda výboru přivítal přítomné členy výboru a přizvané předsedy územních skupin, 

předsedkyni kontrolního výboru Evu Hajerovu, vedoucí ORVZ Ing. Dagmar Baumrukovu a 

vedoucího investičního odboru Ing. Zdeňka Šedu. Z jednání výboru se omluvili 

Mgr. Robert Adensam, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Hana Kalová a JUDr. Josef Průcha. 

Nepřítomni jsou Ing. Jiří Kořínek a Bc. Radek Mach. Počet přítomných členů je tedy 5. 

Předseda výboru konstatoval, že výbor není usnášeníschopný, přesto doporučil pokračovat 

v jednání dle navrženého programu.  

Pořízením zápisu z jednání pověřil tajemnici výboru paní Terézii Ollé.  

2. Realizace investičních staveb, rekonstrukcí a oprav do konce roku 2018 a 

předpokládané investice k zařazení do rozpočtu na rok 2019 

Mgr. Nadberežný – uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Baumrukové 

Ing. Baumruková – v roce 2018 se řeší cca přes 30 malých a 30 velkých zakázek, 

nejdůležitější jsou zakázky spojené s dotacemi, v současné době se dokončuje v rámci 

operačního programu životní prostředí veřejná zakázka na VISO, jsou to hlásné profily, 

celková investice cca 18 mil. Kč, realizace je plánována tak, aby se do konce roku stihla 

proplatit dotace; dále se připravují různé zakázky na zateplování, připravují se projekty na 

tři školy, při těchto zakázkách se vyhodnocuje také efektivita zateplení a podle toho se 

vypočítává dotace a následně posuzuje efektivita spojení projektu s dotací. Co se týče škol, 

jsou vyhlášeny výzvy na rekonstrukce – např. MŠ Sedmikráska – dojde k navýšení kapacity 

školky; dále základní školy – týká se to vybudování technických učeben (fyzikální, 

jazykové a počítačové) – ZŠ Bezdrevská, ZŠ L. Kuby, ZŠ Kubatova a ZŠ Pohůrecká – 



2 

 

připravují se žádosti o dotace, realizace by měla proběhnout do konce září, u Bezdrevské se 

jedná o větší akci, rozdělenou na etapy, 1. letos, 2. příští rok – těmito akcemi by byl 

vyčerpán finanční plán v operačním programu, což je důležité z hlediska dotací; dále byla 

vyhlášena výzva na střední školy – není financováno z peněz města, ale je důležité, aby se 

profinancovaly alokované prostředky z operačního programu – původně se hlásilo 7 škol, 2 

neuspěly, vznikne tedy deficit indikátorů, ale vykompenzují se indikátory ze základních 

škol.  

Jednou z dokončovaných velkých stavebních akcí je lávka pro cyklisty u Meteoru. 

Kolaudace je plánována na červen 2018. Tato lávka je také z dotace, navazuje na 

cyklostezku do Plané, kde bude navazovat na stezku do Boršova n./Vl. Realizace této 

stezky se posune na r. 2019 z důvodu řešení majetkových vztahů. Další dokončená 

cyklostezka je U lávky, plánovaná je stezka do Litvínovic, iniciovaná obcí Litvínovice, 

která bude navazovat na park Stromovka, ale také se posune realizace do r. 2019 kvůli 

majetkovým vztahům. Připravuje se také cyklostezka do Roudného, i zde jsou řešeny 

problematické majetkové vztahy.  

Další zajímavé investice města jsou realizovány ve spolupráci s DPM, kde je alokována 

vysoká částka na nákup autobusů, vybudování tří měníren, realizace telematiky. 

Telematika, je zabudování čidel do autobusů a trolejbusů, kterými budou propojeny na 

dopravní a řídící ústřednu. Do konce roku se plánuje zpracování žádosti na vybudování 

ústředny, která bude v majetku města v objektu DPM v Nemanicích. Měly by se v této 

ústředně koncentrovat všechny informace, reporty z celého města v rámci velkého projektu 

telematiky. Zahrnuje to rekonstrukci komunikací, resp. křižovatek, doplnění řadičů, 

jednotek aktivní preference, semaforů, detektorů a kamer. Do uznatelných nákladů této 

akce se započítá hardware, řadiče, detektory, kamery, do neuznatelných nákladů stavební 

práce (opravy a úpravy křižovatek), které tvoří značnou část nákladů.  

Další významné akce jsou parkoviště. Byla podána žádost na parkoviště Jírovcova - 1. 

etapa, čímž byla vyčerpána alokace, ale nebyly naplněny indikátory. Bude se také žádat o 

dotaci na parkoviště Jírovcova 2. etapa, připravuje se projektová dokumentace. Souvisí 

s tím i provoz elektrobusů, který je vázán na tu dotaci.  

J. Šikýř – dotaz na průběh investice týkající se opravy komunikací, chodníků v ul. 

Otavská, zda probíhá vše dle plánu  

Ing. Baumruková – veřejná zakázka vypsána, běží zadávací řízení  

Vl. Hrušková – dotaz na akci „stavební úpravy Zeyerovy ul.“ 

Ing. Baumruková – jsou podané nabídky na projektovou dokumentaci  

Mgr. Nadberežný – revitalizace Lišovského rybníka – je údajně schválena dotace od min. 

zemědělství – spol. LRM zatím nedostala vyrozumění – akce měla být hotova do konce 

června 

Ing. Baumruková – akce se může realizovat bez rozhodnutí o dotaci, pokud tou dotací 

není podmíněna – ORVZ zkusí zjistit na ministerstvu stav dotace 

J. Houdková – 1. etapa rekonstrukce parku v S. Vrbném (chodníky, lavičky …) – dotaz na 

průběh výběrového řízení  

Ing. Baumruková – rekonstrukce chodníků vysoutěžena 

Mgr. Nadberežný – dotaz na přehled vypsaných dotací – např. na parkovací dům i pro 

sídliště 
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Mgr. Baumruková – na parkovací dům město nesplňuje dotační podmínky, pouze na 

dotace na záchytná parkoviště  

J. Šikýř – dotaz ohledně jednání parkování pro obyvatele sídl. Vltava na parkovišti u 

supermarketu Lidl s vedením společnosti  

Mgr. Nadberežný – 4.6.18 je plánována schůzka s vedením Lidlu u primátora  

Ing. Šeda – informoval o investičních akcích v letošním roce. Právě dokončenou dopravní 

stavbou je propojení ul. Strakonická – M. Horákové. Další zajímavá dokončovaná stavba 

bude předána příští týden, je to lávka pro cyklisty u Meteoru. Dokončena je také 

rekonstrukce mostu v Pekárenské ul. včetně komunikace a vybudování chodníků. 

Dokončení této akce se zpozdilo z důvodu prodloužení výběrového řízení a následných 

nevhodných klimatických podmínek (zima).  

J. Houdková – kdy bude dokončena oprava Pekárenské ul.? 

Ing. Šeda – trvání akce bylo stanoveno na 80 dní, cca do konce července 2018; termíny 

jsou stanoveny objektivně, musí se dodržovat technické přestávky, je problém získat firmy 

na realizaci, na některé akce se nepřihlásí žádná firma, jsou vytížené, nestihly by realizaci 

stavby v určeném termínu (hrozba sankce od investora), zvýšily se také ceny, výběrová 

řízení je nutno vypisovat opakovaně, situace je nelehká, zejména u školských zařízení, 

investiční akce jsou propojené s dotacemi (realizace se musí stihnout během prázdnin). 

Předal předsedovi výboru tabulku s přehledem akcí na letošní rok a popisem stavu 

jednotlivých akcí. O prázdninách se bude provádět oprava vzduchotechniky a kuchyně v ZŠ 

a MŠ Kubatova a T. G. Masaryka  

Mgr. Nadberežný – jaké jsou plány na r. 2019  

Ing. Šeda – sportovní hala – je zpracována projektová dokumentace, běží výběrové řízení, 

souběžně se zpracovává projektová dokumentace na parkovací dům vedle sportovní haly. 

Další investiční akcí jsou parkovací zóny, projektují se další etapy. Bude se také pokračovat 

v projektu Telematika. Jedná se o organizaci dopravy, křižovatek, obsahuje kamerový 

systém, detektory. Souvisí s vybudování dopravní ústředny v prostorách dopravního 

podniku. S tím souvisí i záchytná parkoviště, parkovací systémy, naváděcí systémy na 

volná parkovací místa. Co se týče dopravy, příští rok by mohlo být stavební povolení na 

propojení ul. M. Horákové na ul. Na Sádkách, nyní se zpracovává projektová dokumentace. 

Z dopravních staveb se dále připravuje dokončení Zanádražní komunikace, 4. a 5. etapa 

mezi Mladým a Hodějovicemi a napojení na dálnici směrem na Srubec v rámci dálničního 

obchvatu ČB. Další velké stavby v horizontu jednoho roku jako Severní spojka, Severní 

tangenta, Jižní spojka jsou s otazníkem. Ze staveb, týkajících se protipovodňových opatření 

se nepovedlo zrealizovat téměř nic hlavně z důvodu nesouhlasu občanů dotčených lokalit. 

Všechny akce jsou pozastaveny, rozhodlo se o přehodnocení koncepce protipovodňových 

opatření. 

E. Hajerová – dotaz na retenční nádrž nad Branišovskou silnicí – při přívalových deštích 

jsou zatopeny přilehlé ulice, jsou vytopeny sklepy, narušuje se statika domů – v okolí je 

zastaralý kanalizační systém  

Ing. Šeda – v plánu investic je i budování kanalizace v lokalitách Nové Roudné, Římovská, 

Na Děkanských polích; problém s větším množstvím vody při deštích u Dobrovodského 

potoka by měla vyřešit také stavba dálnice, připravuje se retenční nádrž pod obcí Dobrá 

Voda. Další kritickou částí Dobrovodského potoka je most na křižovatce ul. Pražská x 

Strakonická. Rekonstrukce mostu byla plánována již na r. 2017, ale byla odložena. Na příští 

rok se připravuje také rekonstrukce ul. Mánesova v úseku Novohradská - most 
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Kosmonautů, připravuje se projekčně ul. Rudolfovská v úseku Na Sadech – Nádražní. 

Uvedené akce se musí koordinovat také s dopravně inženýrskými opatřeními. Znamená to 

velké omezení dopravy ve městě. 

E. Hajerová – upozornila na prodloužení termínů realizace některých staveb z důvodu 

nečinnosti pracovníků na stavbách  

J. Houdková – ona má naopak dobrou zkušenost s firmou, která prováděla rekonstrukci ul. 

J. Čarka, na stavbě se pracovalo průběžně, termín předání stavby byl dodržen přesně  

Ing. Šeda – prodlevu v realizaci stavby mohou zapříčinit už nedokonalosti v projektové 

dokumentaci 

Ing. Vodrážka – upozornil na poškozování stromů v rámci rekonstrukce ul. Lidická v části 

křižovatky L.M. Pařízka, z důvodu zúžení jízdních pruhů, informoval na MM ČB správu 

zeleně, bylo mu sděleno, že se provádí kontrola stavby  

Ing. Šeda – na stavbách se provádí kontroly v rámci tzv. „kontrolního dne“, zúčastňují se jí 

dotčené odbory MM ČB, firmy mají zabránit poškození zeleně bedněním, v případě 

zanedbání této povinnosti je možné je pokutovat  

Mgr. Nadberežný – tlumočil dotaz zastupitelů ze sousední obce, jaký charakter má 

cyklostezka na konci Rožnova: zda je pro smíšený pohyb chodců i cyklistů nebo pouze pro 

cyklisty, jak je zde vyznačeno? 

Ing. Šeda – stezka je budována jako komunikace pro cyklisty a současně by zde měl 

developer vybudovat pro předání městu i chodník, což představuje velmi širokou stavbu. 

Problém je na začátku trasy, kde se zatím nepodařilo vyjednat směnu nebo koupi 

soukromého pozemku a je tu velmi komplikovaný nájezd i realizace cyklostezky na konci 

Rožnova směrem k centru.  

Mgr. Nadberežný – „Vodní svět“ – počítá se s realizací projektu v areálu Čtyři Dvory? 

Ing. Šeda – využití lokality je v jednání, řeší útvar hlavního architekta, v současné době se 

zpracovává studie „vodního světa“  

Ing. Baumruková – informace o přípravě nového územního plánu – připravuje se 

výběrové řízení – zadávací podmínky pro výběr zhotovitele územního plánu  

Mgr. Nadberežný – v novém územním plánu by se mělo znovu řešit také parkování na 

sídlištích např. formou parkovacích domů, v platném ÚP byly na některých místech rezervy 

pro parkovací domy zrušeny.   

E. Hajerová – parkování kamionů na Dlouhé louce – přemístění parkoviště k letišti - 

dotázala se na stav, 

Mgr. Nadberežný – pozemky pro parkoviště u letiště jsou v majetku Jč. kraje, jak jsem byl 

informován, tak zatím s krajským úřadem neproběhlo žádné jednání; parkování ve městě je 

velký problém, a problémem je také málo pozemků v majetku města, kde by byla možná 

výstavba záchytných parkovišť nebo parkovacích domů 

Ing. Šeda – ve stávajícím územním plánu jsou zakresleny parkovací domy na sídlištích, ale 

nepodařilo se zrealizovat ani jeden z důvodu silného odporu obyvatel dotčených lokalit 

J. Houdková – kdy se uvažuje o dokončení parkovacích zón v lokalitě Staroměstská?  

Ing. Šeda – příští rok – nyní se zpracovává projekt další etapy, který je nutné znovu 

projednat, vyřešit připomínky 
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J. Šikýř – v rámci rekonstrukce sportovní haly se mají vybudovat také dvě nové zastávky 

MHD u nadchodu ke Kauflandu  

Ing. Šeda – není to součástí rekonstrukce sportovní haly, je to samostatná akce, je vydáno 

stavební povolení, je vybrán zhotovitel, bohužel v dopravně inženýrském opatření, které 

povolil krajský úřad a krajská PČR, je uzavření jednoho jízdního pruhu, to by způsobilo 

dopravní kolaps, nyní je toto opatření vráceno k přepracování, k návrhu způsobu objížďky 

stavby 

 

 

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 

počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů. 

5. jednání územního výboru zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:35 hod. 

V Českých Budějovicích dne 30. 5. 2018 

Zapsal(a): Terézia Ollé, tajemnice výboru 

Mgr. Ivan Nadberežný 

předseda výboru 
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Prezenční listina 
z 5. jednání územního výboru zastupitelstva města dne 30. 5. 2018 

Hodina zahájení jednání: 

Hodina ukončení jednání: 

Celkový počet hodin jednání výboru:  

Jméno                                                                        Podpis                            Počet hodin 

Nadberežný Ivan, Mgr. 

předseda výboru 
  

Adensam Robert, Mgr.  omluven 

Houdková Jitka   

Hrach Pavel   

Hrušková Vladimíra   

Chovanec Tomáš, Mgr.  omluven 

Kalová Hana, Mgr.  omluvena 

Kořínek Jiří, Ing.  omluven 

Mach Jaroslav, Ing.   

Mach Radek, Bc.  nepřítomen 

Průcha Josef, JUDr.  omluven 

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru 

…………………………………. 

 Mgr. Ivan Nadberežný 

předseda výboru 

Hosté: 

 

Členové územních skupin č. 1 - 8 

 

 

Eva Hajerová, předsedkyně Kontrolního výboru ZM 

Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí ORVZ 

Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí IO 


