
Zápis č. 10 ze schůze územní skupiny č.1 

datum konaní dne  9.2.2017 

 

Přítomni :    Bjalkovová Nela,  Šárka Kovárnová, Pražák Zbyněk, Petrák Jan,  Martin Malec  

  

Za územní výbor: Chovanec Tomáš,  Nadběrežný Ivan 

 

Omluvili se:  Kudláček Lubomír, Vondráček Bohuslav, Samková Ivana   

 

 

Předseda úvodem krátce informoval o setkání s hlavním architektem, dále informoval o 

souhrnu problémů územních skupin, který byl  projednáván a připomínkován na 11. 

schůzi územního výboru.  

Z důvodů, že problémy jednotlivých územních skupin byly písemně naformulovány a 

shrnuty do souhrnné zprávy,  požadujeme písemnou odpověď ze strany města na tyto 

konkrétní problémy. 

  

Následně byla naše územní skupina seznámena s obsahem návrhu smlouvy pro výběrové 

řízení na pořadatele adventních trhů. 

Z obsahu byly diskutovány hlavně v čl. 4  odst. a) :  výše úplaty poskytnuté městem 

pořadateli – zda vůbec je tento postup správný.  Z toho vyplynula diskuze, zda nakonec 

pořadatelem by nemělo být samotné město České Budějovice.  

 

 

Z připomínek a poznatků občanů lze uvést následující :  

 

Adventní trhy:  koncem minulého roku byly občany vnímány jako  tržiště se  snižující se 

kvalitou,  počínaje vánočním stromem, sortimentem stánkového prodeje a hlavně 

nepořádkem na tzv. stolech před stánky.   Organizátor se opakovaně dopouštěl  chyb :  

malé šířky průchozí cesty mezi stánky, nebyly  dodrženy vzdálenosti mezi stánky a 

ledovou plochou.  

 

K úklidu ulic : v oblasti ulic Neplachova, Plzeňská, Čéčova, Průběžná, Staroměstská atp. nebylo 

vůbec uklizeno spadané listí, od podzimu 2016 nebylo vidět metaře. Velmi často jsou přeplněné 

 kontejnery na tříděný odpad. Lidé u přeplněného kontejneru pak odpad odkládají vedle a 

vzniká smetiště. Nádoby na bioodpad se někde osvědčily, někde jsou stále nevyužité - lze je 

přemístit, kde jsou naopak potřeba. 

Volně stojící odpadkové koše  jsou většinou přeplněné, vítr roznáší nepořádek po okolí. 

Vloni 2016 bylo nepříliš kvalitní sečení, hlavně míst nedostupných sekacím strojům. 

Nedosečené zůstaly plochy kolem stožárů veřejného osvětlení, kolem domů atd. 

 

        Jako další problém  v oblasti kolem "Juvelu" je  častá jízda  v protisměru, jízdy po 

trávníku, do zákazu vjezdu, a také po chodníku.  Auta, i nákladní automobilu projíždí 

cyklostezkou a chodníkem  od hospody "Čéčovka" na Čéčovu ulici. 

 

Kriticky byl hodnocen stav komunikací a chodníků v případě letošní ledovky, která byla 

v předstihu očekávána z hydrometeorologických předpovědí , avšak  stav těchto ploch 

nebyl příliš bezpečný.    

 

 

Zapsal :  Ing. arch. Martin Malec 


