
Zápis 
ze VII. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2009/2010 konaného dne 21. 6. 2010  v zasedací místnosti ZM 
 

Přítomni : dle prezenční listiny   Dětských zastupitelů  přítomno: 30 
                    Ing. Svatopluk Mika – vedoucí odboru ochrany životního prostředí   
                    Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB  
                    Hosté: Mgr.Mlčák Martin – oddělení cestovního ruchu 
                                Mgr.Michna Aleš – Dům dětí a mládeže 
                                 
  Program:  
1) Prohlídka radnice a malý kviz 
2) Kontrola zápisu z minula 
4)   diskuse  a poděkování 
 
1) Prohlídka radnice 
Mgr.Mlčák Martin provedl DZ radnicí a za oddělení cestovního ruchu připravil testík z prohlídky 
radnice. 
 
2) kontrola zápisu 

 
� Ke sbírce na děti s těžkým mozkovým postižením hlásí škola Vltava, že nasbírali 1200Kč, 

Odbor ochrany životního prostředí vybral1450Kč.Celkově se podařilo na účet Základní školy 
Dlouhá 35, pro rehabilitační třídu vybrat  6.156 Kč. Děkujeme všem. 

� Odpovědi na dotazy dětských zastupitelů:  
 

Dotazy pro Městskou polici: 
- Suché Vrbné –Srubec -  jsme ohrožováni auty projíždějícími před školou – policie tam pouze stojí 

u přechodu a nereaguje na jejich rychlý provoz . 
Proč zde není aktivní radar? Děti zde chodí do školy. 
- jsme ohrožováni drzým a dotěrným chováním Romů na sídlišti Máj i jinde po městě (např. u 

nádraží) – hlídka městské policie nám příliš nepomáhá. 
Zatím bez odpovědi 
Dotaz na  OOŽP.p.Němcová: 
Na cestě ze sídl. Vltava k Vrbenským rybníkům je starý rozpadlý strom nad cestou a ohrožuje  chodce 
hned u cesty. Přikládám plánek a prosím o jeho kontrolu 
Ochrana přírody paní Němcová : stromy byly  v týdnu před 7.6.   pokáceny, povolení vydal Krajský 
úřad. U cesty ponecháno1  torzo stromu s položeným kmenem z důvodu ochrany zvláště chráněných 
druhů brouků. Místo je rezervací ! 
 
Dotazy pro Správu veřejných statků  :  
 
- Fr.Ondříčka: prosíme spravit na hřišti koš na basketbal 
O problému s rozbitým košem na sídlišti Vltava v ul. Fr. Ondříčka je nám známo a v nejbližších dnech 
by mělo dojít k jeho výměně. 
 Ing. Eva Řehoušková,Odbor správy veřejných statků, oddělení správy veřejné zeleně 
 
Je možno postavit na sídlišti Vltava víceúčelové hřiště pro děti?  
Zatím bez odpovědi   
 
Škola Dukelská : bylo by možné nám před školu instalovat koš na odpadky? 
Zatím bez odpovědi 
 
 
 



Dotaz pro odbor dopravy : 
 
- v ulici Baarova, zezadu ústavu pro hluchoněmé chybí cedule pro řidiče, že tam chodí  hluchoněmí,   
do zahrady přes silnici a nikde tam nejsou ani retardéry, tak aby řidiči aspoň věděli, že tam často 
hluchoněmí chodí. Třeba tam dát značku s přeškrtnutým uchem, znakem pro hluchoněmé.  
 
Odpověď:Pan Ing.Mráz pošle dotaz jako námět správci komunikace a firmě, která dělá dopravní 
značení a může navrhnout nějaké vhodné a jednoduché řešení 
.Ing. Jaroslav Mráz  Vedoucí odboru dopravy 
Dotaz pro odbor územního plánování: 
k zaslaným dotazům z dětského zastupitelstva ze dne 19.5.2010: 
- buduje se něco namísto kasáren ve Čtyřech Dvorech? 
- Dotaz na freetime park: bude ? Kam se přestěhuje skatepark ? bude nový? 

 
 
3) diskuse  
 

� host z DDM – pan Mgr. Michna 
je koordinátorem (pro Jihočeský kraj) průřezového tématu Participace 
Našli jste  téma, co byste jako děti města chtěly vyřešit? Na jaké téma se má zaměřit projekt? 
Na  minulém zasedání padala již tato témata:  

a. plovárna : větší a modernější nebo  aqua park,  
b.  hřiště a místa na setkávání dětí, především na sídlišti Vltava 
c.  skatepark u Stromovky nebo jinde 
d. Cyklostezka z Máje : chybí část do města, rádi by cyklostezku bez problémů 
e. Bývalá kasárna: bylo by tam využití pro děti? 

Další témata pro projekt  přes léto možno promyslete.  
 
� Poděkování – Ing. Mika 

poděkoval všem Dětským zastupitelům za činnost v zastupitelstvu a každý obržel malou pozornost od 
Magistrátu města. 
 
Zapsala : Martina Růžičková 


