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Zápis ze schůze územní skupiny č. 4, 

konané dne 13. 6. 2018 

 

 

Místo konání: Komunitní dům, klub seniorů  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: p. Pavel Novák, p. Ondřej Sarvaš, ing. Bohumil Kujal, Pavel Blažek 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

 

 

 

Program:  

1. Úvodní slovo předsedkyně Ing. Tamary Tefferové  

2. Lišovský rybník 

3. Chodník Branišovská - lokalita „U Hada“ 

4. Lanovka mezi ulicemi K. Chocholy a K. Štěcha  

5. Zastávka autobusu na Zavadilce - čekárna 

6. Kryty na odpadkové koše   

7. Informace z jednání ÚV ZM č. 5 a č. 6 realizace některých invest. staveb do konce 

roku 2018 a předpokládané investice k zařazení do rozpočtu na rok 2019 

8. Různé 

 

 

Bod č. 1 

 Úvod 

 Přivítání hostů předsedkyní ing. Tamarou Tefferovou 

Bod č. 2 

Lišovský rybník   

Lišovský rybník – Lišovský rybník by měl být revitalizován cca do konce roku 2018. 

Jednatel společnosti Lesy a rybníky s.r.o. Ing. Trůbl na začátku června informoval předsedu 

ÚzV, že obdrželi potvrzení o schválení dotace na tuto investiční akci. Takže připravují její 

realizaci včetně výběru dodavatele.  

Bod č. 3  

Chodník Branišovská 

Realizace chodníku se předpokládá cca 9/2018. Pravděpodobné provedení bude 

mlatová cesta, která by byla ohraničena dřevěnými prvky.  Došlo by pouze k prořezávce 

menších stromů, která byla již předběžně projednána s OŽP.   
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Bod č. 4 

 Lanovka   
 

 Obyvatelé přilehlých ulic (K. Chocholy a K. Štěcha) si stěžují na nepřiměřený hluk při 

provozu lanovky. Po nějakou dobu, byla lanovka mimo provoz a po její opravě a znovu 

spuštění došlo během několika dní opět ke zvýšení hlučnosti. Občané si stěžují, že po 

příchodu z práce chtějí relaxovat a zejména v létě, když je hezky si nemohou ani otevřít okna. 

Navíc se mezi domy hluk daleko více rozléhá. Poukazují, že nebyla vhodně umístěna a 

požadují její přemístění do lokality např. do parku za hokejovou halu, kde nebude nikoho 

rušit. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně nebude moci být přemístěna z důvodu 

udržitelnosti dotace a to do roku 2019, preferovali by její opětné uzamčení do doby, než bude 

moci být přesunuta. Bylo přislíbeno, že pracovníci města přijdou prošetřit její provoz a pokusí 

se nalézt řešení.  

 Občané přítomní na schůzi (tj. obyvatelé ul. K. Chocholy) žádají urychlené řešení.    

Nadměrný hluk znehodnocuje jejich bydlení. 

 

Bod č. 5     

 

Zastávka autobusu na Zavadilce - čekárna 

 Zatím nejsou žádné nové informace – bude učiněn dotaz. Jde o stavbu bez vlastníka na 

soukromém pozemku. 

Bod č. 6 

 Kryty na odpadkové koše 

  

 Na sídlišti Máj jsou minimálně dva druhy košů (i velikostně) bude potřeba zjistit, kde 

jsou jaké. Na koše větších rozměrů s rantlem by se dali víka doobjednat, ale na menší 

s kulatým okrajem se bude teprve muset zajistit dodavatel.   

Bod č. 7.  

 Informace z jednání územního výboru ZM č. 5 a č. 6 - realizace některých 

investic v roce 2018 a předpoklad do roku 2019 

 Viz zápisy z jednání ÚV ZM č. 5 a č. 6.  

Bod č. 8. 

 Různé 

a) Uschlé stromy v ul. V. Volfa – opětovně upozorňujeme na uschlé stromy v ul. V. 

Volfa – 3 uschlé jeřabiny. V případě pádu hrozí riziko úrazu procházejících osob. 

Je třeba, aby došlo k jejich urychlenému odstranění.  
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b) Zvýšené místo pro přejezd automobilů křižující pěší zónu od marketu směrem ke 

škole je nevhodné – měl by tam být přechod pro chodce, jako to bývalo 

v minulosti, tím by se zvýšila bezpečnost chodců.  

c) Upozorňujeme na opětovně rozbité lavičky – chybí v nich prkna a některé jsou 

rozviklané – hrozí nebezpečí pádu. 

d) Ke dni konání schůze nebyla pokosena tráva ve Volfa 45. 

e) Dále skupina požaduje sdělení čísla předpisu, který určuje, jaké rozměry mají mít 

cyklostezky.  

f) Stížnost na složitý systém při placení parkování ve městě – dle zón. Pokud někdo 

potřebuje zaplatit parkovné okamžitě a není dostupný platební terminál (mimo 

provoz, fronta apod.) nelze tuto situaci vyřešit ihned na místě. Požadujeme přidat 

možnost placení SMS, bez jakékoliv předchozí registrace.    

 

 

V Českých Budějovicích dne: 25. 6. 2018                         zapsala ing. Tamara Tefferová  

 

 

    

 

 

 


