
Z Á P I S 

Z 12. schůze územní skupiny č. 5 dne 2. 5. 2017 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Zdeněk Lanz, Mgr. Libor Moravec, Marek Šmída, Vladimíra 

Hrušková, Ing. Zdeněk Solfronk, Ing. Vítězslav Velát, Mgr. Ivan Nadberežný, 

Nepřítomni:  Ing. Pavel Kolář, Bc. Jan Mádl, Milan Maroušek, Ing. Irena Sokolová 

Hosté: náměstek Ing. Petr Holický 

Program: 

1. V úvodu pan náměstek Holický informoval členy skupiny o chystaných investicích 

v našem obvodu. Mluvil zejména o opravách inženýrských sítí a povrchů komunikací. 

V období od června do září až října letošního roku proběhne rekonstrukce vodovodu 

v ulici Mánesova. V rámci této opravy bude obnoven i povrch komunikace. 

Rekonstrukce bude probíhat za provozu. 

Již v květnu tohoto roku by měla začít rekonstrukce Lidické ulice od nám. Jiřího 

z Poděbrad až po vlečku k papírnám. Konec opravy je plánován na konec července. 

Rekonstrukce opět proběhne za provozu. 

V roce 2018 je plánována i rekonstrukce ulic L. Kuby u ZŠ a J. Hůlky v Rožnově. 

2. Dále byla řešena problematika Zeyerovi ulice. Pan Šmída opakovaně upozornil na 

nevyhovující stav povrchu vozovky i kanalizace. Již od roku 2003 je uvažováno o 

rekonstrukci. Pan náměstek přislíbil řešení rekonstrukce v investiční komisi. Pokusí se 

uspíšit rekonstrukci před rokem 2021. 

Dále byla navržena alespoň provizorní dopravní opatření, zejména kvůli mateřské 

škole (retardéry, pruhy na vozovce, snížení rychlosti, zjednosměrnění). Pan náměstek 

přislíbil se věcí zabývat. 

3. Pan náměstek potvrdil, že protipovodňová opatření na Malši je v řešení. Bude se 

projektovat jako celek od Modrého mostu po Špačkův jez. 

4. Po zimě jsou zaneseny mnohé kanalizační vpusti. Skupina upozorňuje na potřebu 

jejich čištění. 

5. Jako poslední byl kontrolován a doplňován přehled řešených bodů naší skupiny, který 

bude předložen jako výstup územního výboru zastupitelstvu města ČB. Tento soubor 

byl odeslán členům územní skupiny a předsedovi územního výboru 3. 5. 2017. 

 



V Českých Budějovicích dne 18. 5. 2017 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl 18. 5. 2017 rozeslán členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit do tří dnů od 

odeslání. 

 


