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Zápis z jednání územní skupiny č. 3  

sídl. Vltava, Vrbenské rybníky, České Vrbné 

 
Datum a čas jednání: 14.11.2017, 17:00 - 18:15 h 

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

Přítomni: Petr Kubát, Ing. Věra Pakandlová, Josef Šikýř, Jindřiška Vlčková, Ing. Jaroslav 

Mach, člen Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice, Lenka 

Kaprálová, Ing. Bc. Vítězslav Ilko, Jitka Arndtová 

 

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 si vzal slovo člen Územního výboru 

Zastupitelstva města České Budějovice, pan Ing. Jaroslav Mach a seznámil přítomné členy 

s aktuální situací kolem parkovacích zón, stavem připravenosti záchytného parkoviště a jeho 

vytíženosti, dále pak s informacemi týkající se samotné přepravy po trase nově vzniklé linky  

č. 24, kterou zajišťuje DPmČB. 

  

Z jednání skupiny k tomuto bodu je zřejmé, že také členové územní skupiny č. 3 vyjadřují svou 

nespokojenost s realizací této akce. Už od samotného počátku ji provází nedostatečná 

vysvětlovací kampaň, která by obyvatelům našeho města umožnila reagovat na nově zřízené 

parkovací zóny v daných částech našeho města. Získávání informací, nebo odpovědi na zcela 

konkrétní otázky je provázeno řadou otazníků ze strany zainteresovaných zodpovědných 

pracovníků. Zmatky, nepropracovanost, neúplnost, smysluplnost směrování linky č. 24, to jsou 

nejčastější vyjádření obyvatel na sociálních sítích i ve sdělovacích prostředcích. 

 

Řešení dopravy, osazování velkého množství svislých dopravních značek, nevhodně zvolená 

trasa linky č. 24, instalování retardérů v prostoru křižovatek, které dle obecného mínění nemají 

z pohledu dopravy podstatný význam, vyvstávají pochyby také o jejich technických 

parametrech, to vše vyvolává negativní reakce, a proto žádáme vedení města, aby v rámci svých 

povinností, ve vztahu k lidem našeho města provedli urychlenou nápravu nedostatků a využili 

všech komunikačních možností k vysvětlení záměru co největšímu počtu obyvatel. 

Předpokládáme, že lze k tomu mimo jiné využít prostředky MHD s informačním systémem. 

     

V rámci úkolů týkajících se oblasti sídliště Vltava a jeho okolí vyjadřujeme také nespokojenost 

s plněním požadavků, které jsme vedení města předali prostřednictvím předsedy Územního 

výboru Zastupitelstva města České Budějovice. Na základě společných jednání s ním byl 

vytvořen přehled nedořešených požadavků, a to také z předcházejícího roku 2016, což se týká 

všech územních skupin.  

 

 

II. Požadavek na řešení situace ve spojnici (krčku) ulice Krčínova – parkoviště Globus  

Tento požadavek je stále poplatný v čase a má za úkol vyřešit přetíženost uvedeného úseku.  

Město si nechalo vypracovat posudek, jehož součástí bylo měření, které proběhlo v nevhodný 

den (svátek - menší provoz) a taktéž jen v omezeném časovém hodinovém rozpětí, přesto 

uvedeným úsekem projelo více, jak tisíc vozidel. I tímto, dle našeho názoru ne zcela přesným 

měřením se potvrdilo, jaký vliv má doprava na tuto část, která i v budoucnu bude vystavena 

dalším dopravním výzvám. Věříme, že je možné za cenu vynucených menších dopravních 

omezení a promyšlených stavebních úprav dosáhnout bezpečnějšího pohybu obyvatel  

a zklidnění samotné dopravy v této oblasti. 
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III. Požadavek na vyhodnocení odebrání a náhradní umístění svislé dopravní značky   

“Cyklisto, sesedni z kola“  

Na základě požadavku obyvatel žijících na sídlišti Vltava, a to v jeho obou částech, předělené 

frekventovanou pozemní komunikací Strakonická je požadováno zhodnocení umístění svislého 

dopravního značení “Cyklisto, sesedni z kola“. Převládá názor, že uvedené značky jsou 

nevhodně umístěny na chodníku v ulici Fr. Ondříčka, který je souběžný s výše uvedenou 

komunikací. 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. V tomto případě předpokládáme demontáž uvedeného značení. 

 

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. 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., dále pak k odstranění 

zbytku vyvráceného stromu v prostoru sousedícím s ulicí Labská a herna bar Herch.   

        

 

IV. Požadavek na zatravnění části prostranství před KD Vltava 

V rámci tohoto bodu bylo již v minulosti dohodnuto, že bude projednána na Magistrátu města 

České Budějovice varianta úpravy části plochy před KD Vltava, a to jejím zatravněním 

včetně vydláždění chodníku propojujícího úhlopříčně stávající části prostoru před KD Vltava  

a navazující na již stávající komunikace. Územní skupina č. 3 čeká i nadále na řešení ze strany 

města. 

 

V. Parkoviště – prodejna Lidl České Budějovice, Labská 1500, sídliště Vltava  

Členové územní skupiny znovu projednávali další bod jednání, možnost opětovného parkování 

obyvateli dané části sídliště Vltava, a to na parkovišti, jehož vlastníkem je společnost Lidl 

Česká republika v. o. s. Z tohoto důvodu byla v minulosti kontaktována odpovědná osoba 

prodejny Lidl a přetlumočen návrh na jednání o možnostech parkování. Po dohodě byly předány 

tel. kontakty. V případě úspěšného jednání by bylo možné získat další parkovací místa a také 

možnost dostat z pozemní komunikace v ulici Krčínova zaparkovaná vozidla, která dlouhodobě 

snižují průjezdnost této vozovky v obou směrech, a to s ohledem i na pohyb vozidel IZS. 

Považujeme za důležité, aby iniciativa vzešla ze strany města, konkrétně od primátora města 

jako představitele města České Budějovice. 

 

  

VI. Technický stav nadchodu Vltava střed 

Členové územní skupiny jsou seznámeni s aktuálním vizuálním stavem nadchodu na Vltavě 

střed. Nadchod vykazuje postupující korozi vodorovných nosných částí u zábradlí  

a konstrukčních spojů. Apelujeme na  odpovědného správce, aby nadchod pro pěší byl opraven, 

a to co nejdříve.   

 

 

VII. Závěr jednání územní skupiny  

Další setkání členů územní skupiny č. 3 se uskuteční dne 9. ledna 2018 od 17:00 hodin 

v klubovně KD Vltava, České Budějovice.  

      


