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Zápis z jednání územní skupiny č. 3  

sídl. Vltava, Vrbenské rybníky, České Vrbné 

 
Datum a čas jednání: 09.01.2018, 17:00 - 18:15 h 

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

Přítomni: Petr Kubát, Josef Šikýř, Ing. Jaroslav Mach, člen Územního výboru 

Zastupitelstva města České Budějovice, Václav Macho. 

 

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

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

 

 

I. Zahájení jednání územní skupiny č. 3 

Po zahájení jednání územní skupiny č. 3 jejím předsedou bylo předáno slovo členu Územního 

výboru Zastupitelstva města České Budějovice, panu Ing. Jaroslavu Machovi, který seznámil 

přítomné členy s informacemi týkající se výkonu činnosti Městské policie města České 

Budějovice v oblasti sídliště Vltava a jeho okolí. Součástí dalšího bodu jednání územní skupiny 

bylo hodnocení linky č. 24, kterou zajišťuje DPmČB. V rámci diskuze vzešel návrh ze skupiny 

na iniciování provedení změny ve směrování uvedené linky, a to se zastávkou Na Sadech, kde 

se sjíždí linky MHD z několika směrů s následujícím jejím pokračováním na náměstí Přemysla 

Otakara II přes křižovatku na Senovážném náměstí. Členové skupiny se shodli také v bodě 

vytíženosti linky č. 24 v rámci jejího samotného provozu. Jedno z možných řešení je následné 

přesunutí na linku č. 14 a tím možnost navýšení počtu přepravní techniky na tomto spoji. 

Členové územní skupiny dále diskutovali o nově nastaveném jízdném MHD, zrušení časové 

jízdenky na 20 minut za 13 Kč a také o budoucí rekonstrukci Sportovní haly  

a v souvislosti s ní i o zhotovení nové autobusové zastávky poblíž nadchodu, který slouží 

k bezpečnému přechodu čtyřproudé komunikace u obchodního domu společnosti Kaufland.    

   

V rámci úkolů týkajících se oblasti sídliště Vltava a jeho okolí, bylo projednáno plnění 

požadavků, které jsme vedení města předali prostřednictvím předsedy Územního výboru 

Zastupitelstva města České Budějovice. V současné chvíli je mezi již realizovanými požadavky 

oprava protihlukové stěny, u níž došlo k dočasnému přerušení pracovních činností, odstranění 

spadlého stromu a nové projednání úpravy venkovního prostoru před KD Vltava a řešení situace 

ve spojnici (krčku) ulice Krčínova – parkoviště Globus.   

 

 

 

II. Požadavek na vyhodnocení odebrání a náhradní umístění svislé dopravní značky   

“Cyklisto, sesedni z kola“  

Je opakovaně požadováno zhodnocení umístění svislého dopravního značení “Cyklisto, sesedni 

z kola“. Převládá názor, že uvedené značky jsou nevhodně umístěny na chodníku v ulici Fr. 

Ondříčka. Na tento chodník navazuje z jedné strany výjezd z cyklostezky, z oblasti ulice 

Plzeňská, na druhé straně, pak končí před pozemní komunikací Husova třída, za níž se nachází 

nově zřízený volnočasový park.  

 

O opačnou situaci se jedná v ulici Vodňanská, kde by bylo potřeba provést dle našeho názoru 

montáž výše uvedeného značení. Jedná se o část této ulice v délce asi 400 m, která ústí u ZŠ  

a ZUŠ Vltava, Bezdrevská 3, tento úsek je využíván dětmi při cestě do školy a z ní. Vzhledem 

k tomu, že se po stejné komunikaci pohybují také cyklisté, hrozí nebezpečí střetů obou skupin. 

Přitom cyklisté mohou využít komunikace v ulici Bezdrevská, která je souběžná a označená 

zároveň jako cyklostezka se smíšeným provozem. V této souvislosti je nutné obnovit vodorovné 

značení, které již není na komunikacích viditelné.  
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Vedle toho byly vzneseny žádosti na instalaci alespoň 3 odpadkových košů v prostoru u zadních 

vchodů panelového domu v ulici Vodňanská, v úseku chodníku od restaurace Skleník – po 

budovu Elsat spol. s r. o.   

        

 

  

III. Technický stav nadchodu Vltava střed 

Členové územní skupiny již v předešlých jednáních poukazovali na stav nadchodu na Vltavě 

střed. Nadchod vykazuje postupující korozi vodorovných nosných částí u zábradlí  

a konstrukčních spojů.    

 

 

 

IV. Závěr jednání územní skupiny  

Další setkání členů územní skupiny č. 3 se uskuteční dne 13. března 2018 od 17:00 hodin 

v klubovně KD Vltava, České Budějovice.  

      


