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OKRM/81/2017/Z/40

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 4. jednání dopravní komise rady města konaného dne 25. 4. 2017

Přítomni: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Daniel Beták, Milan Brabec, RSDr. Petr Braný, 
Bc. Šimon Heller, Ing. Václav Kaska, Ing. Jiří Peltan

Omluveni: Bc. Jiří Kudláček, David Lataj, Ing. Pavel Maule

Nepřítomni: Ing. Martin Stašek

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D.

Schválený program:

1. Úvod
- Zvolen zapisovatel pan Ing. Jiří Peltan      7 – 7/0/0
- Zvolen ověřovatel pan Milan Brabec         7 – 7/0/0
- Souhlas s body programu bez výhrad        7 – 7/0/0
- Schválení zápisu z minulého jednání 21.3.2017     7 – 7/0/0

2. Dovybudování  BUSpruhu na Senovážném náměstí ve směru Husova - Na Sadech a s tím 
související stavební úpravy na vjezdu do ul. Krajinská
Přijato usnesení č. 4/2017 (7 - 6,0,1)
Náměstek primátora stručně seznámil přítomné s novinkami v řešení akce budování 
buspruhu, která už byla na dopravní komisi dříve již několikrát projednávána. Stejně tak 
byla projednáváno zavedení průjezdu minielektrobusů  historickým centrem přes náměstí 
Přemysla Otakara II.

3. Různé
Přijato usnesení č. 5/2017 (7 - 7,0,0)
První bod v různém. Pan Peltan informoval o účasti (jako host) na besedě náměstka 
Ing. Konečného s občany o koncepci dopravy v Českých Budějovicích, která se uskutečnila 
4.4.2017 v zasedací síni zastupitelstva. Na besedě byla projednána řada důležitých a přitom 
různorodých témat: koncepce a doplnění páteřní komunikační sítě, zavádění systému 
inteligentního řízení dopravy,  preference MHD, budování nových cyklistických tras, 
doprava v klidu. Mezi diváky bylo několik protichůdných zájmových skupin, které 
zpravidla moc nezajímalo to ostatní, a chtěli časově upřednostnit  probírání jejich 
zájmového bodu. Nejsilněji se projevovali oponenti zavádění parkovacích zón v oblasti 
mezi ulicemi Pražská, Pekárenská, Nádražní, Rudolfovská a Na Sadech – oblast 
severovýchod. Druhou významnou skupinou byli odpůrci nového mostu přes Vltavu 
u nemocnice. Snad by bylo lépe příště uspořádat besedu pro každou zájmovou skupinu 
samostatně.
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V návaznosti na tuto informaci se rozvinula diskuse o negativním stanovisku obce 
Litvínovice k záměru nového mostu, o němž bylo informováno v tisku, a možnému řešení 
patové situace.  Většina přítomných členů komise si uvědomuje nezbytnost zřízení dalšího 
mostu k překonání komunikační bariery – řeky Vltavy, která spolu s Malší a železnicí 
rozděluje město. 
 
Druhý bod v různém. Pan Kaska informoval o rychlém odstranění některých bezpečnostích 
závad na cyklotrasách ve městě, které byly na minulém jednání projednávány 
s Ing. Nejdlem (pověřený řízením odboru správy veřejných statků). Byly zřízeny výstražné 
nátěry na zábradlí nábřeží u Slepého ramene Malše poblíž hotelu Klika a výstražné nátěry 
na sloupcích mostku přes Mlýnskou stoku u Obchodní akademie. 
Dále informovoval o nárůstu množství reklamy umístěné na zábradlí kolem městských 
komunikací, která může rozptylovat soustředění řidičů při řízení vozidel. Má obavy, že ne 
ve všech případech se tak neděje legálně na základě nájemní smlouvy s městem.
 
Třetí bod v různém. Pan Branný informoval o závadách v koordinaci uzavírek (které jsme 
již probírali na druhém zasedání 7.2.2017), kdy na trasách náhradní dopravy ČD tentokrát 
současně do čtyř směrů  (kromě železnice směrem na Velenice jsou výluky na ostatních 
tratích), komplikují plynulost další uzavírky. 
 
Čtvrtý bod v různém. Pan Peltan informoval, že se dočetl o zahájení prací na Strategickém 
plánu Českých Budějovic pro období 2017-2027. Jednu z hlavních oblastí a kapitol tvoří 
Mobita. Přitom dopravní komise, která jako poradní orgán rady města k tomu určitě má co 
říci, nebyla k této tvorbě přizvána.  Předseda s tím má dokonce zkušenosti, neboť se jako 
člen výboru zastupitelstva pro tvorbu strategického plánu zúčastnil tvorby předchozího 
Strategického plánu.

4. Závěr
Další jednání dopravní komise je naplánováno na 16.5. Jednání této dopravní komise rady 
města bylo ukončeno v 18:00

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 18:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Dovybudování  BUSpruhu na Senovážném náměstí ve směru Husova - Na Sadech 
a s tím související stavební úpravy na vjezdu do ul. Krajinská

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2017:

dopravní komise rady města

d o p o r u č u j e
a podporuje zavedení minielektrobusů s trasou historickým centrem města dle předloženého návrhu 
včetně průjezdu Krajinskou ulicí.
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K bodu: Různé

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2017:

dopravní komise rady města

d o p o r u č u j e
doplnit do řešitelského týmu Strategického plánu Českých Budějovic pro období 2017 - 2027 
o zástupce dopravní komise, a to nejlépe předsedu Peltana.

V Českých Budějovicích dne 15. 5. 2017

Zapsal(a): Ing. Jiří Peltan, předseda komise

Ověřil(a): Milan Brabec

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


