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Zápis z jednání územní skupiny č. 3  

sídl. Vltava, Vrbenské rybníky, České Vrbné 

 
Datum a čas jednání: 14.03.2017, 17:15 - 18:00 h 

Místo jednání:  Kulturní dům Vltava, Fr. Ondříčka 1243/46, 370 11 České Budějovice 

Přítomni: Mgr. Ivan Nadberežný, předseda územního výboru ZM, Josef Šikýř, Ing. Věra 

Pakandlová, Jitka Arndtová, Václav Macho, Petr Kubát, Ing. Bc.Vítězslav Ilko, 

Ing. Jaroslav Mach  

 

Jednání vedl:        Josef Šikýř, předseda územní skupiny č. 3  

Zápis vyhotovil:   Josef Šikýř, předseda územní skupiny č. 3 

 

 

I. Úvod a jednání územní skupiny č. 3  

Po zahájení jednání územní skupiny č. 3 si následně vzal slovo pan  

Mgr. Nadberežný a seznámil přítomné členy územní skupiny s informacemi vztahující se 

k řešeným úkolům stanovené již v průběhu loňského roku. V souvislosti s uskutečněným 

společným jednáním územních skupin 2, 3 a 4 zhodnotil přínos oboustranné komunikace mezi 

členy zúčastněných skupin a vedením města, které bylo zastoupeno při jednání přítomnými 

náměstky primátora, a to panem Konečným a panem Holickým.  Oba náměstci byli seznámeni 

se situací v ulici Krčínova a na ní navazujícími následnými problémy a také se stavem jednání 

v rámci řešení dopravní linky č. 14. Bylo navrženo přímé osobní jednání s ředitelem DPMČB. 

 

Dle vyjádření pana Mgr. Nadberežného budou zahájeny začátkem měsíce dubna stavební práce 

na silničním propojení Strakonická – Milady Horákové. Součástí stavebních prací budou i 

některé úpravy, spojené s přechodem pro chodce na Vltavě střed a především řešení návaznosti 

plánované cyklostezky na stávající, která bude souběžná s plánovanou pozemní komunikací.  

 

 

II.  Jednání se zástupci společnosti FCC a vedením města formou panelové prezentace  

Na základě předešlých zkušeností s řešením jednotlivých požadavků vzešlých z potřeb daných 

našich částí města, v tomto případě sídlišť Vltava a Máj bylo navrženo, aby byly provedeny 

některé úpravy týkající se pravidelných svozů komunálního odpadu a dalších druhů odpadů, 

které lze třídit a následně zpracovávat. Dotazy budou prezentovány přímo zástupcům FCC na  

avizovaném jednání.   

 

 

III. Závěr jednání územní skupiny  
Další setkání členů územní skupiny č. 3 se uskuteční dne 9. května 2017 od 17:00 hodin 

v klubovně KD Vltava, České Budějovice.  

 

 

   

 

 


