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Zápis z jednání územní skupiny č. 3  

sídl. Vltava, Vrbenské rybníky, České Vrbné 

 
Datum a čas jednání: 12. 6. 2018, 17:00 - 18:00 h 

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

Přítomni: Josef Šikýř, Ing. Věra Pakandlová, Petr Kubát, Ing. Bc.Vítězslav Ilko,  

Ing. Jaroslav Mach, Lenka Kaprálová, Jindřiška Vlčková.  

 

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

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

 

 

I. Úvod a jednání územní skupiny č. 3  

Po zahájení jednání územní skupiny č. 3 seznámil její předseda přítomné členy s informacemi 

vztahující se k chystaným stavebním úpravám vozovky a chodníků na sídlišti Vltava. Jedná se  

o ulici Otavská a Husova. Součástí stavebních úprav bude rekonstrukce zastávkových zálivů, 

posunutí stávajících čekáren v rámci Otavské ulice a jejich elektrické přípojky budou 

vyměněny. Do nové pozice bude posunut i automat na výdej jízdenek  

a označník zastávky vč. výměny napájecího kabelu NN. Přechod pro chodce přes Otavskou 

ulici bude osvětlen nově navrženými speciálními svítidly. Předpokládaný termín zahájení prací 

vychází na přelom měsíce červenec / srpen 2018, s ukončením celého projektu se počítá 

koncem roku 2018. 

    

 

II. Přechodová lávka – Vltava střed 

 Po předcházejícím jednání územní skupiny, které se uskutečnilo 10. dubna 2018 za přítomnosti 

 zástupců Magistrátu města České Budějovice, jež zastupovali ÚHA – pan architekt Němec, dále 

 paní projektantka Urbancová jako zhotovitelka původního projektu úpravy prostor před KD 

 Vltava, za oddělení SVS jeho vedoucí pan Nejdl. Jednání se zúčastnili i obyvatelé sídliště 

 Vltava. V rámci tohoto jednání byl pan Nejdl jako vedoucí oddělení SVS seznámen se 

 samotným fyzickým stavem přechodové lávky. Výsledkem jednání byla následná realizace 

 rekonstrukce uvedené lávky. V současné chvíli je veškeré zábradlí přechodové lávky vyměněno 

 za nové a plně funkční. 

 

  

III. Protihluková stěna sídliště Vltava  

Termín předání nově zrekonstruované protihlukové stěny byl stanoven na konec měsíce května 

2018. Bohužel, den před předáním byla stěna posprejována neznámými vandaly (viz přiložené 

foto). Tento čin vyvolal ostrou reakci ze strany obyvatel dané části sídliště. Prostřednictvím 

zpravodajství JTV byla kauza medializována. Po těchto zkušenostech navrhujeme, aby město 

České Budějovice, které je vlastníkem části pozemku, jehož se protihluková stěna dotýká, 

pozemek zaplotil a znemožnil tak přístup k protihlukové stěně. Na základě dohody členů 

územní komise, bude tento návrh tlumočen vedení města prostřednictvím předsedy Územního 

výboru ZM pana Mgr. Ivana Nadberežného. Součástí jednání tohoto bodu je i několik 

připomínek k samotné protihlukové stěně, kdy bylo konstatováno částí občanů, že se hlučnost 

nesnížila, ale naopak mírně zvýšila. I přesto, že se jedná o subjektivní hodnocení několika 

jedinců, došli jsme k rozhodnutí požádat ŘSD o provedení kontrolního měření za účasti 

obyvatel, kteří bydlí v bytových domech situovaných nejblíže k protihlukové stěně. Objevuje se 

i názor, že protihluková stěna byla původně vyšší, a to přibližně o 40 cm. Je tedy důvodné, aby 

se těmito podněty vedení ŘSD začalo zabývat. Výsledky měření požadujeme uveřejnit.  
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IV. Separační nádoby na odpad   

V rámci předešlých jednání územní skupiny č. 3 byl vznesen požadavek na provádění 

zpevňování povrchů pod umístěnými kontejnery a také zlepšení informovanosti občanů  

o místech, kde se separované nádoby nacházejí včetně i těch na jedlé oleje a tuky. V průběhu 

několika měsíců se společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. daří postupně oba požadavky 

plnit. Získaná data společnost FCC zadává nejen do svého elektronického systému, ale i na 

stránky Magistrátu města České Budějovice. Tímto způsobem byla vytvořena elektronická 

mapa, která bude i nadále kontrolována a doplňována. Občané našeho města díky tomu 

naleznou nejbližší stanoviště separovaného odpadu, nebo stanoviště určitého druhu nádob. 

Součástí systému jsou i informace o konkrétních svozových dnech. Systém a jeho funkčnost 

zajišťuje společnost FCC, potažmo garantuje ředitel společnosti pan Roman Braný. Odkaz o 

přehledu umístění separačních nádob na území města České Budějovice je členům územní 

skupiny poskytnut společně s tímto zápisem o jednání, a to k jeho dalšímu šíření.    

 

 

V. Odstranění a montáž svislé dopravní značky: „Cyklisto, sesedni z kola“   

Mezi předchozími požadavky územní skupiny byl také podnět na odstranění svislé dopravní 

značky, a to na chodníku v části ulice Fr. Ondříčka. Z několika vyjádření, které byly k tomuto 

bodu sděleny, je celá věc komplikovaná, údajně díky zákonu o pozemních komunikacích. 

Protože jsme neobdrželi žádné oficiální písemné vyjádření ze strany správce této pozemní 

komunikace, obracíme opětovně na vedení města, aby nám sdělilo paragrafové znění daného 

zákona, o která se vyjádření opírají. Dle názoru územní skupiny lze místní změnu v úpravě 

provozu na této komunikaci provést. Z tohoto důvodu opětovně žádáme o písemné vyjádření 

k odstranění dopravní značky, pro kterou bychom zároveň měli uplatnění jinde. V tomto bodě 

se odvoláváme na dřívější provedené zápisy z jednání naší územní skupiny č. 3.   

 

 

VI. Úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Krčínova a následné propojce 

k parkovišti Globus 

Z vyjádření předsedy Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice je zřejmé, že se  

do konce tohoto roku 2018 současná dopravní situaci v daném místě nebude moci vyřešit. 

Nezbývá než věřit, že se námi navrhované řešení v podobě zjednosměrnění dané komunikace 

podaří projednat na začátku nového volebního období.   

 

 

 

 

Další setkání členů územní skupiny č. 3 je naplánováno na 11. září 2018 od 17:00 hodin 

v klubovně KD Vltava, České Budějovice. Do té doby přeji všem členům příjemné prožití 

období dovolených a školních prázdnin.   

 

 

 

 

Příloha zápisu: fotografie protihlukové stěny 

   elektronický odkaz na mapu umístění nádob na separovaný odpad 

 

  

 

 

   

 

 


