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Zápis z jednání územní komise č. 2, města České Budějovice 

Konané dne 25. května 2017 od 17:00 hod v Českých Budějovicích 

Přítomni : Šestauber,  Meškan, Meškanová, Nadberežný . 

Omluveni :  

NOVÉ BODY: 

25/5/2017-1 Hana Meškanová jako zástupce skupiny se bude dne  30.5.2017  účast nit jednání 

územních skupin na Magistrátu města, zde bude iniciovat  zveřejnění výzvy pro nábor nových členů  

do této skupin , popřípadě dalších skupin, které nemají  dostatek členů. Výzva členům k hledání  

dalších členů. 

25/5/2017–2 Připravit koncepci  témat  , která jsou stěžejní pro naší územní skupinu. V našem 

případě  parkování  v lokalitě, parkování studentů a rezidentů. 

25/5/2017-3 Podle pana Nadberežného  připraví  jednání , kde budou prezentovány investice  do 

jednotlivých lokalit. Bude svolána schůzka v šech komisí.  

 

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH JEDNÁNÍ : 

27/4/2017-1    Předseda komise v úvodu jednání přednesl svoji rezignaci na funkci předsedy z 

důvodu nedostatečných kompetencí pro výkon předsedy komise. (viz příloha). 

27/4/2017-2     Komise se jednomyslně dohodla, že do zaslaného zápisu Územního výboru 

Zastupitelstva města České Budějovice budou za naší komisi doplněny všechny v tomto zápise 

chybějící body z předchozích jednání této komise a bude odesláno jako připomínka -Mgr. 

Nadberežnému. – provede v.Meškan _splněno 

27/4/2017-3  Je nutno řešit pěší komunikaci od Husovy ulice k obchodnímu domu KAUFLAND, která 

je vytvořena z betonových citybloků. V této trase dále vzniká za deštivého počasí v místě před 

vstupem na stadion, zaplavená plocha. Nutno řešit odvodnění veřejné komunikace v tomto místě a 

dále její opravu a to zejména s ohledem na velký nárůst dopravy z prostoru vznikající lokality s RD 

Švábův Hrádek. Komunikace není osvětlena. Prezentovat SVS a vyžádat si stanovisko 

Starší body : 

- Změny v parkování a pohybu vozidel v okolí vchodu do nově využívané ZŠ E. Destinové 

přinesly výrazný úbytek parkovacích míst pro obyvatele v okolních domech, parkovací 

místa jsou také ve značné míře obsazena studenty z VŠ kolejí. Občané poukazují na málo 

obsazené „parkoviště JČU“, ale jde o parkoviště Akademie věd ČR = obtížně řešitelná 

situace, prověřit možnosti řešit parkování studentů prostřednictvím Univerzity.  

- Návrh občanů na rozšíření hrdla Branišovské ulice při vjezdu do Husovy třídy = odbor 

dopravy a IO 

- Upozornění pana Floriány na překračování hlukových limitů v Branišovské ulici = lze 

předpokládat zlepšení s výstavbou propojení Str. a Horákové. Nebude dále řešeno. 
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- Přítomní se zabývali podněty na jednání dne  29.3.2017 v záležitosti odpadů a činnosti 

firmy FCC. Byly předloženy následující  podněty a témata : 

o Řešení nepořádku  okolo kontejnerů po vyvezení , proč není udržováno společností 

FCC nebo pracovníkem z města – dotaz na FCCa SVS MČB 

o Označení všech svozových míst tabulí s informacemi o vyvážení a dále jednoduchým 

manuálem pro třídění, navrhnout a vyrobit jednoduchý a  přehledný návod -  ověřit 

u FCCa SVS MČB 

o Jaký klíčem jsou rozmisťovány kontejnery na bioodpady, proč nejsou na Lučním 

jezu, bylo žádáno  - dotaz na FCC;  

o  Hustota odpadkových košů, jejich typy a četnost vyvážení , hustota není dostatečná 

dotaz na SVS MČB; vyzýváme ostatní členy zejména z lokality Šumava , aby prověřili 

dostatečnou hustotu městského mobiliáře -  všichni členové  

- jakým klíčem se provádí obnova zeleně  a existuje plán  obnovy zeleně na městských 

komunikacích  a ulicích  ?  ověřit na SVS MM ČB 

- jaký klíčem je postupováno při výstavbě nových bytových a kancelářských domů  při 

definování  počtu parkovacích míst – dotaz na ing. Konečný nebo stavební úřad 

- V okolí mostu Mánesova přes Vltavu , je značný nepořádek a  přespávají zde bezdomovci ,  

existuje plán  obnovy tohoto prostoru – vymalování , pravidelný úklid, vyhánění 

bezdomovců – dotaz na  SVS, JčK, městská policie, úkol byl splněn a prostor vyčištěn a 

vyklizen nepořádek.  

- jaký je předpokládaný rozvoj Papíren , ověřit zda je řešeno  dopravní propojení  ze silnice 

I/3 přes řeku do ulice Schneiderova a podél řeky komunikace do Papíren pro nákladní 

dopravu -  ověřit na OÚPA  

- Jaký je strategický plán se Stromovkou , bude obnoveno  koupaliště  ? dohodnut se na 

městě zda neuspořádat  na netu diskusi o  rozvoji  města – dotaz na OÚPA a ing. Konečný 

-   

- Bylo upozorněno  na velmi časté porušování  zákazu  vjezdu motorových vozidel  na 

cyklostezku  mezi řekou Vltavou  a zimním stadionem.  Z Mánesovy ulice zde přes zákaz 

najíždí vozidla k zimnímu stadionu  vznikají zde kolize s cyklisty  zejména v místě napojení  

lávky přes řeku, kde je vysoký a nepřehledný horizont -  s odborem dopravy nebo SVS  řešit 

dopravní opatření (dopravní značka neNí dostatečná). 

- Byl vznesen návrh na využití  parkoviště u Dlouhého  mostu „na náplavce“  v průběhu dne 

pro zaměstnance okolních úřadů a firem , po určité době (16. – 18. hodina) by se prostor 

uzavřel a parkování by bylo placené. Majetek Povodí Vltavy s. p.  -  vznést dotaz na SVS 

nebo ing. Konečný  

- Členové upozornili na velmi špatný technický stav  obchodního centra na sídlišti Šumava 

(rezaté sloupy  podloubí. Konstrukce se nachází na pozemcích Statutárního města České 

Budějovice – oslovit SVS popřípadě oslovení státního stavebního dohledu  s odkazem na 

nevyhovující  statický stav a nebezpeční pro veřejnost. 

- Bylo diskutováno i téma Koněspřežní dráhy a její případné obnovy a hledání dalších témata 

pro oživení města. Úkol pro komisi , hledat v hodná  témata kultura , rozvoj , společenské 

dění  dotaz na odboru kultury a cestovního ruchu a náměstka  ing. J. Talíře 
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Řešené úkoly:  
- rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici O. Ostrčila, ve skupině byl prezentován 

projekt pracovníkem IO = řešeno odborem investic, realizace proběhne v roce 2017,. ověřit 

zda proběhne  

- Doporučení občanů u Lučního jezu vytvořit alespoň dva vstupy do řeky odstraněním 

velkých kamenů pro přírodní koupání = členka skupiny p. Meškanová informovala o 

předpokládané realizaci povodím v letošním roce, Povodí Vltavy  potřebuje iniciací ze 

strany města, lobovat  

- bylo upozorněno na opakované porušování nočního klidu  baru K2 na Sokolském ostrově , 

kdy v pozdních nočních hodinách instalují před provozovnu na veřejný prostor  

reproduktory s hlasitou hudbou , aby tím přilákali potencionální klienty. Jedná se o častý 

jev. 

Bylo projednáno vedoucím koordinátorem městské policie panem Vávrou, podle jeho 

prohlášení nemají nástroj  jak tomuto zabránit. Hledat způsob na příklad městkou 

vyhláškou. Postupovat v souladu s precedentním  rozhodnutím soudu v Brně 

 

 

 

Termín dalšího jednání : 29.6.2017 (čtvrtek) v 17 hodin , místo DOSLOV CAFE, ČB. 

Zapsal :  V.Meškan 

Schůze ukončena v 18:30hod. 

Přílohy :  bez příloh  

 


