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OKRM/48/2016/Z/22

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 3. jednání dopravní komise rady města konaného dne 15. 3. 2016

Přítomni: Milan Brabec, RSDr. Petr Braný, Bc. Šimon Heller, Ing. Václav Kaska, Bc. Jiří 
Kudláček, David Lataj, Ing. Pavel Maule, Ing. Jiří Peltan

Omluveni: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Daniel Beták, Ing. Martin Stašek

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Petr Holický, Ing. František Konečný, Ph.D., Mgr. Petr Podhola

Schválený program:

1. Úvod
Schválení programu: 6-6/0/0, schváleno
Stanovení zapisovatele (Brabec) a ověřovatele zápisu (Peltan): 6-6/0/0, schváleno

2. Propojení ul. Skuherského do ul. Pražská s výjezdem pouze vpravo
Přijato usnesení č. 6/2016 (8 - 8,0,0)
Komise se zabývala záměrem města propojit ulici Skuherského do Pražské a rovněž 
dopisem občanů ze Skuherského, kteří peticí proti tomuto záměru protestovali u rady 
města, a na dopravní komisi se obrátili se žádostí, aby záležitost projednala. Zejména je 
obtěžuje autobusový provoz spojený se SPA Hotelem Vita, mj. i večerní a noční pípání 
couvajících autobusů, kteří od hotelu musejí vyjíždět pozpátku ze slepého konce 
Skuherského. 
Záměr propojení ulic Skuherského a Pražská, který je dán i „Regulačním plánem Pražská 
čtvrť a lokalita Lannova“, představili náměstci primátora Holický, Konečný a Podhola.
Holický:  Uvažuje se pouze o pravostranném odbočení do Pražské a snažíme se zajistit, aby 
se Skuherského nestala tranzitní tím, že od F. Šrámka do Skuherského bude Kostelní 
jednosměrná. Skuherského bude jednosměrná od ul. Kostelní do ul. 28. října. Dokud toto 
nebude ošetřeno, propojení Skuherského do Pražské se nezrealizuje. 
Konečný: Zjednosměrnění umožní zachovat stejný počet parkovacích míst. Z ulice 28. října 
do Skuherského nepůjde vjet, výjezd na Pražskou bude sloužit pouze lidem z Kostelní 
a okrajové části Skuherského při Pražské. 
Holický: Majitel SPA hotelu Vita nechává autobusy zajíždět z 28. října. Pak musí couvat 
a ruší pípáním klid, hlavně v noci. Pokud obalové křivky vyhoví i pro autobus, lze uvažovat 
s technickým řešením, jak jsem naznačil. Neděláme to každopádně kvůli tomu, abychom 
vyšli vstříc majiteli hotelu, ale kvůli celkovému řešení situace v ulici.
Podhola: Dnes  je v celé této lokalitě je parkování „na divoko“, parkuje se na neoficiálních 
místech, z čehož vyplývá zhoršená průjezdnost. Měli jsme jednání se zástupci hotelu, byli 
by rádi, kdyby se i pro ně vyřešila situace. Řešením se už zabývala rada, nyní je to na 



2

posouzení dopravní policie.
Holický: Řešíme s majitelem hotelu, aby se podílel na investici, případně celé propojení 
zainvestoval.
Člen dopravní komise p. Kaska uvedl svůj pohled na věc: Majitel hotelu dostal dotaci na 
ubytování pro seniory, ale ve skutečnosti to je 4hvězdičkový hotel. To jestli se stal dotační 
podvod, nechť šetří někdo jiný, ale zdravým selským rozumem mi to „nevoní“. Někdo 
zvláštním způsobem něco vybudoval a teď za peníze daňových poplatníků řeší především 
svůj problém. Je úkolem města vycházet vstříc těmto lidem nebo občanům?
Konečný: Neřešíme něčí podnikání, ale situaci občanů. Mně se to také nelíbí, ale beru 
menší zlo: nic do toho nedáme, jemu se pomůže, ano, zajede tam, ale zároveň se zlepší 
dopravní situace pro občany.
Holický: Existuje konflikt, který bychom neměli udržovat, ale snažit se uhladit hrany 
a dosáhnout smíru. 
Po následné diskusi komise a náměstků navrhl p. Kaska následující řešení, které se 
okamžitě setkalo se všeobecným souhlasem ze strany přítomných náměstků i členů komise: 
Vhodnější by bylo nepropojovat Skuherského a Pražskou, protože to vynechává nepříjemné 
podezření, že město jde někomu na ruku. Zprůjezdní se pouze Kostelní a zjednosměrnění 
Skuherského do 28. října, hosty nebude vykládat přímo před hotelem. Propojení do Pražské 
odložit na neurčito.
Člen komise p. Heller v tomto duchu návrh ještě rozšířil a zpřesnil: Bylo by vhodné doplnit 
značku doprava zákaz vjezdu autobusů, abychom zabránili vjezdu autobusů a následnému 
vycouvávání spojeném s pípáním.
Podhola, Konečný: Je to pravda. Souhlas. Nechť komise dá v tomto duchu doporučení a my 
se jím budeme řídit.
Dále členové komise na svůj dotaz obdrželi dopřesňující odpovědi ohledně plánovaných 
rekonstrukcí ulic a sítí v této oblasti.
 Po projednání tohoto bodu ze zasedání komise odešli náměstci Podhola a Holický.

3. Dopravní stavby v režii Jihočeského kraje a státu - dálnice, dálniční přivaděče, Severní 
spojka, Jižní tangenta, aj.
Přijato usnesení č. 7/2016 (7 - 7,0,0)
Nám. Konečný podal členům komise informaci o rekonstrukci Litvínovického mostu, 
kterou provádí Jihočeský kraj: Původně rekonstrukci měla trvat 70 dnů, z toho 45 dní úplná 
uzavírka mostu. Kolegové z útvaru hlavního architekta nechali zpracovat matematický 
model, který ukázal naprosté ucpání Sadů a další problémy při úplném uzavření mostu. 
Dohodli jsme se na opravě po třetinách, vždy zůstanou dva pruhy průjezdné.  Pro nákladní 
vozidla nad 7,5 t zakázán průjezd. Pro kraj to znamená prodražení cca 1 mil. a 30 dnů 
navíc. Pokud se začne 18. dubna, zhruba do konce července by bylo hotovo. Otázka je, co 
při rekonstrukci najdou za skryté závady.
 
Dále nám. podal stručnou zprávu o stavu přípravy dálnice, na dotaz p. Kasky ohledně 
problémům s EIA, odpověděl, že za problémy s EIA budou znamenat zpoždění, ale ne 2 
roky, pouze 6 měsíců, bude se řešit ve zkráceném řízení.
 
Informace o stavu dalších staveb
 
Severní spojka
Minulý týden se konal první výrobní výbor na přípravu pro územního rozhodnutí.
 
Podjezd pod nádražím
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Město hledá nového projektanta. 
 
Na závěr nám. Konečný pozval členy komise jednání v zasedací síni zastupitelstva, kde 
chce veřejnost seznámit s koncepcí dopravy v ČB. Bude se konat 24. 3.2016 od 17:00 hod. 
a možná ještě v dalším termínu.

4. Různé
Předseda komise Peltan: Podal informace ze zasedání skupiny pro cyklistickou dopravu. 
 
Sekretář Šram doplnil: Připravuje se veřejná hustilka pro cyklisty v centru města, hledáme 
vhodné místo. Nám. Konečný navrhuje před radnicí, my si myslíme, že by to mělo být blíže 
většímu pohybu cyklistů, u křížení nějakých cyklostezek.
 
Člen komise Kudláček: Rád bych nechal instalovat zrcadlo na křižovatce Vodní - 
Dobrovodská, pro MHD hodně nepřehledný úsek. Konečný: Prověřím možnost výjezd 
autobusu 
 
Kaska: Opět po 4 měsících připomínám nezřetelné vodorovné dopravní značení přechodu 
pro chodce u školy (Lipenská – Štítného) na Rudolfovské. Není téměř viditelné.

5. Závěr
Další jednání Dopravní komise se uskuteční 19. dubna.

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.

3. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 18:45 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Propojení ul. Skuherského do ul. Pražská s výjezdem pouze vpravo

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2016:

dopravní komise rady města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
 podnět občanů z ulice Skuherského, kteří protestují proti propojení ulic Skuherského - Pražská,

II. d o p o r u č u j e
radě města nepropojovat ulice Skuherského a Pražská a zjednosměrnit pouze ulici Kostelní ve 
směru do Skuherského a ulici Skuherského pouze v úseku Kostelní - 28. října ve směru do 
28. října,

III. d o p o r u č u j e
radě města zřídit krátkodobé zastavení pro autobusy v Kostelní ulici před budovou střední školy,

IV. d o p o r u č u j e
radě města zamezit dopravním značením vjezdu autobusů do posledního zaslepeného úseku 
Skuherského směrem k Pražské ulici, čímž se zcela eliminuje problém nočního couvání 
autobusů spojeného s pípáním, neboť autobusy tak budou moci projíždět touto oblastí pouze po 
ose Kostelní – Skuherského - 28. října,

V. d o p o r u č u j e
radě města připravit co nejdříve rekonstrukci ulice Skuherského ulice.
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K bodu: Dopravní stavby v režii Jihočeského kraje a státu - dálnice, dálniční přivaděče, 
Severní spojka, Jižní tangenta, aj.

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 7/2016:

dopravní komise rady města

b e r e  n a  v ě d o m í
podané informace.

V Českých Budějovicích dne 4. 4. 2016

Zapsal(a): Milan Brabec, člen komise

Ověřil(a): Ing. Jiří Peltan

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


