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UVZM/16/2017/Z/6 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 5. jednání územního výboru zastupitelstva města konaného dne 

31. 5. 2017 

Přítomni: Mgr. Robert Adensam, Vladimíra Hrušková, Mgr. Hana Kalová, Mgr. Ivan 

Nadberežný, JUDr. Josef Průcha 

Omluveni: Jitka Houdková, Ing. Jiří Kořínek, Ing. Jaroslav Mach 

Nepřítomni: Pavel Hrach, Mgr. Tomáš Chovanec, Bc. Radek Mach 

Hosté: Eva Hajerová, Předsedové územních skupin 

 

Schválený program: 

1. Zahájení, schválení programu a zápisu ze 14. schůze územního výboru 

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 předsedkyni kontrolního výboru paní Evu 

Hajerovou. Zjednání výboru se omluvil Ing. Jaroslav Mach, Ing. Jiří Kořínek a paní Jitka 

Houdková. Mgr. Tomáš Chovanec účast potvrdil, dostaví se zřejmě později. Z předsedů 

územních skupin se omluvil za pozdní příchod pan Josef Šikýř. Počet přítomných členů je 

tedy 5. Pořízením zápisu z jednání pověřil tajemnici výboru, paní Terézii Ollé.  

K předloženému programu neměli členové výboru žádné připomínky ani doplňující návrhy.  

Výbor schválil program jednání: (5-5,0,0) 

Dále byl schválen upravený zápis ze 4. jednání výboru dne 26. 4. 2017 vč. souhrnu 

problémů a námětů za období leden – duben 2017: (5-5,0,0) 

2. Zhodnocení činnosti územního výboru a územních skupin od listopadu 2015, návrhy 

ke zlepšení činnosti a komunikace s občany - s přizváním předsedů územních skupin 

Mgr. Nadberežný – ocenil práci skupin, četnost jednání – problémy s účastí, i když jen ve 

dvou skupinách – ve skupině č. 2 došlo k rezignaci předsedy, p. Šestaubera, skupinu bude 

svolávat pí Meškánová – tato skupina má na starosti rozsáhlé území a mohla by být 

aktivnější – u skupin s nižší účastí na jednáních navrhuje doplnění územních skupin o nové 

členy, také zvážení vhodnějších termínů k jednání – ve skupině č. 6 se ujal funkce předsedy 

Ing. Tesárek namísto Ing. Kořínka; dále ocenil aktivitu pí Hajerové – kontrola zeleně 

pořízené z dotačních prostředků; připomněl potřebu zaměření se na oblast Kněžských 

Dvorů a Suchomelu v návaznosti na trasu plánované severní spojky – markantní růst 

produkce a zaměstnanosti ve třech velkých firmách sídlících v této oblasti – řešení dopravy, 

parkování, špatný stav komunikací a kanalizace; dále vyzval členy výboru k návrhům 
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možností posílení a zaměření činnosti jednotlivých skupin v 2. pololetí 2017; byl předložen 

návrh termínů jednání na 2. pololetí 2017 s žádostí o náměty pro jednotlivá jednání  

Byly schváleny termíny jednání výboru ve 2. pololetí 2017 (6. září, 22. listopadu, 

13. prosince, 17. ledna 2018): (5-5,0,0) 

Ing. Vodrážka – rád by pokračoval v řešení problémů s odpady a otevřít diskusi i v průběhu 

podzimu 

J. Šikýř – také se připojuje k pokračování řešení tohoto problému  

Ing. Tesárek – po jednání s FCC zaslal dotazy na MM, zatím nedostal odpovědi 

Mgr. Nadberežný – je nutné uvědomit si kompetenční možnosti pracovníků MM, ve vlivu 

na zlepšení pořádku ve městě, údržby zeleně a odpadového hospodářství bude územní 

výbor ve spolupráci s předsedy územních skupin dále pokračovat   

E. Hajerová – posouzení kvality dodávaných služeb je v kompetenci objednatele, potažmo 

odborných úředníků – znovu upozorňuje na nedůslednost odpovědných pracovníků 

v kontrole dodávaných služeb 

Dr. Průcha – kontrolní činnost jsme dali do usnesení minulé schůze výboru, bylo 

prezentováno na jednání ZM, předseda výboru musí požadovat od kompetentních členů 

vedení města, náměstků, odpověď, řešení  

Ing. arch. Malec – kromě již uvedených problémů se v územní skupině č. 1 množí také 

podněty proti trvalému ponechávání soukromých odpadních nádob na ulici, na chodníku 

(např. Palackého nám., staré město …) – ztížená průchodnost chodníků pro chodce, 

maminky s kočárky atd. – návrh řešení prostřednictvím MP; opět upozorňuje na polepování 

kontejnerů na tříděný odpad reklamními letáky  

Dr. Průcha – navrhuje dořešení problematiky kontejnerů na separovaný odpad – změna 

typu - otvorů pro vhoz odpadu 

Mgr. Nadberežný – přednesl návrh, že by se činnost výboru a skupin na podzim zaměřila na 

informovanost o investičních akcích (stavbách) v roce 2018 a projektech na další roky 

v jednotlivých obvodech města a lokalitách, prováděných městem, ale i krajem a případně 

ŘSD, podstatným tématem k řešení je nadále kvalita služeb FCC a dalších dodavatelských 

firem 

3. Různé 
Mgr. Nadberežný – veřejná prostranství – zjistit stav 
Ing. Tesárek – upozornil na některé problémy v Suchém Vrbném, kterými se bude místní 

územní skupina zabývat a řešit je:  
-  náměstí v Suchém Vrbném – špatný stav, nevzhledné – návrh na revitalizaci parku,  
   úpravy zastávky MHD, nechat pomalovat obrázky místo nevzhledných čmáranic, hřiště  

   pro děti, možnost zahrát si zdarma fotbal … 
-  pískovna Hliník – snaha o revitalizaci – možnost koupání, odpočinková zóna pro občany  

-  Dobrovodský potok – nepořádek ve vodě - netkaná textilie, budou hledat příčiny  

   znečištění 
-  dodávka recyklátu – kdy se uskuteční?  
-  přechod pro chodce u ZŠ na Novohradské ul.  
-  zřízení městských obvodů – přispělo by k zvýšení zájmu a řešení problematiky  

   v jednotlivých lokalitách  
Dr. Průcha – řešení uvedených problémů, podnětů je závislé na finančních možnostech – 

rozpočtu města (výkup soukromých pozemků, úhrada zemních prací, investic …) 
Ing. arch. Malec – upozornil na nárůst malometrážních bytů ve městě – nejsou zárukou 

udržení, setrvání občanů – rodin v ČB  
J. Šikýř – dotaz na vnímání rozvoje letiště v ČB z pohledu představitelů města 
Dr. Průcha – 50% pozitivní, 50% negativní  
  
Příští jednání územního výboru se uskuteční 6. září 2017. 
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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 17:30 hod. 

V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2017 

Zapsal(a): Terézia Ollé, tajemnice výboru 

Mgr. Ivan Nadberežný 

předseda výboru 


