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OKRM/70/2016/Z/30

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 4. jednání dopravní komise rady města konaného dne 19. 4. 2016

Přítomni: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Daniel Beták, RSDr. Petr Braný, Ing. Václav 
Kaska, Bc. Jiří Kudláček, Ing. Pavel Maule, Ing. Jiří Peltan, Ing. Martin Stašek

Omluveni: Bc. Šimon Heller, David Lataj

Nepřítomni: Milan Brabec

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D.

Schválený program:

1. Úvod
Schválení programu: 6-6/0/0, schváleno
Stanovení zapisovatele (Kaska) a ověřovatele zápisu (Peltan): 6-6/0/0, schváleno
Schválení zápisu z minulého jednání: 6-6/0/0, schváleno
Náměstek primátora Ing. Konečný pozval přítomné na setkání s ministrem dopravy 
Ing. Danem Ťokem - o dopravě ve městě a okolí 26.4.2016 od 17 hod. v zasedací místnosti 
ZM. Obdobně bude 3.5.2016 od 17 hod. opakována prezentace koncepce dopravy v ČB 
aglomeraci Ing. Konečným

2. Prezentace "Projektu řízení dopravy v Českých Budějovicích", týkající se "Inteligentních 
dopravních systémů - ITS" (telematika)
Přijato usnesení č.  (8 - 8,0,0)
Náměstek  primátora Ing. František Konečný prezentoval „Projektu řízení dopravy 
v Českých Budějovicích“, týkající se „Inteligentních dopravních systémů – ITS“ 
(telematika)“.
Město České Budějovice má zpracovaný projekt pro oblasti: strategické detektory, 
preventivní kamerové systémy, moderní světelné křižovatky, inteligentní zastávky MHD, 
preference MHD, parkovací automaty a navádění na parkoviště, dopravní informační 
a řídící centrum.
Braný: dotaz na investiční a provozní náklady sytému kamerového sledování a případných 
periodických metrologických ověřování. Zodpovězeno, studie toto obsahuje.
Diskuze: město potřebuje dokončit mosty a obchvat. Argumenty proti dostavbě obchvatu 
typu průjezd kamionů přes sídl. Máj a okolo nemocnice jsou snadno vyvratitelné, protože 
průjezd lze omezit např. dopravními značkami, velikostí kruhových objezdů atd.
Konečný: byl by rád, aby každý rok proběhla jedna dopravní stavba.
Braný: koordinovat telematické systémy se železnicí. Konečný: dobrá poznámka, podnět.
Kaska: dopravní telematika má určitě budoucnost, ale nelze ji ve městě velikosti ČB 
přeceňovat. Má velký význam na dálnicích a ve velkých městech. Časem, po připojení 
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vozidel na internet, bude její význam růst.
Konečný: město České Budějovice se bude soustředit na telematiku v parkovací oblasti 
(např. navádění na prázdné parkovací místo) a preference MHD.
Po projednání tohoto bodu ze zasedání komise odešli Konečný a Bartuška.

3. Různé
Šram: podněty z komise, týkající se např. řešení přechodů u škol přislíbil řešit samostatně 
náměstek primátora Mgr. Podhola.
Stašek: dopravní komise řeší pouze vize, ale měla by mít více významu. Navrhuje, aby 
v druhé půli programu řešila konkrétní náměty.
Kaska: komise by si měla lépe vytýčit plán práce.
Braný: má dojem, že se v dopravě nerozhoduje koncepčně, je třeba vyčíslit rozpočet v této 
oblasti.
Peltan:  jsme jen poradní orgán.  Komise by měla radě a zastupitelstvu předpřipravit řešení 
projednávaných dopravních problémů, což se zatím vždy nedaří. O programu rady 
a zastupitelstva k dopravě se nezřídka nedozvíme tak včas, aby bylo možno projednat na 
naší schůzi.
Braný: náměstci by měli sdělit výboru, jaký je rozpočet na dopravní záležitosti. Je možné 
zodpovídat i dotazy ze zastupitelstva.

4. Závěr
Jednání komise ukončeno v 19.00 hod.

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.

4. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Prezentace "Projektu řízení dopravy v Českých Budějovicích", týkající se 
"Inteligentních dopravních systémů - ITS" (telematika)

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

dopravní komise rady města

b e r e  n a  v ě d o m í
"Projekt řízení dopravy v Českých Budějovicích", týkající se "Inteligentních dopravních systémů - ITS 
(telematika)".

V Českých Budějovicích dne 16. 5. 2016

Zapsal(a): Ing. Václav Kaska, člen komise

Ověřil(a): Ing. Jiří Peltan

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


