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Zápis ze schůze územní skupiny č. 4, 

konané dne 13. 9. 2017 

 

Místo konání: Komunitní dům, klub seniorů  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: Pavel Novák, RNDr. Tomáš Hauer Ph. D., Martin Plucha, Petr Kadlec 

Hosté: Mgr. Ivan Nadberežný – předseda územního výboru 

 

 

 

Program:  

1. Úvodní slovo předsedkyně Ing. Tamary Tefferové  

2. Informace k nedostatkům vyřešeným v uplynulém roce   

3. Informace k novým problémům, a dosud nevyřešeným stávajícím problémům  

4. Různé 

 

  

 

Bod č. 1 

 Úvod 

 Přivítání hostů předsedkyní ing. Tamarou Tefferovou 

Bod č. 2 

Informace k nedostatkům vyřešeným v uplynulém ½ roce 

 

a) Namontování žaluzií do oken Mateřského centra – zatím pouze v části oken. 

b) Propad v silnici ul. Horákové byl opraven.  

c) Stromy ve výjezdu z Větrné na Branišovskou – ostříhány větve. 

 

Bod č. 3  

 

Informace k novým problémům a dosud nevyřešeným problémům 

 

a) Lanový park 

Byla podána informace o Sdělení Stavebního úřadu MM České Budějovice 

o provedení státního dozoru a kontrolní prohlídky stavby ve věci Lanového parku České 

Budějovice 2. Stavební úřad uzavřel, že zjištění na místě samém neposkytují dostatečný 

právní podklad pro zahájení správního řízení.  

Podle informace ze Stavebního úřadu každých 25 dní prý zaparkované vozidlo Avia 

odjíždí, ale dle informací příslušníka MP, provádějícího tam pravidelně obchůzky, se tato 

informace nezakládá na pravdě. Stejné zkušenosti jsou i od občanů a návštěvníků lesa. 
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Účastníci jednání konstatovali, že podstatné je ukončení činnosti provozovatelem 

Lanového parku ke dni 31. října 2017, takže by všechny tyto problémy měly pominout. 

b) Divoká prasata na cyklostezce 

V červenci 2017 se na cyklostezce u ZŠ Máj volně pohybovala 3 divoká prasata. Dle 

zpráv dalších obyvatel Zavadilky utekli divočáci ze statku patřícího Lesům a rybníkům, kde je 

celkem 5 divokých prasat. Na neschopnost majitele tohoto objektu ohlídat si svá zvířata si 

stěžují zdejší obyvatelé již delší dobu. Podobný incident byl projednáván i na minulých 

setkání komise, kdy bylo kritizováno volné pobíhání slepic a králíků po chodníku a silnici, a 

také následně ležící přejetá zvířata na silnici. 

Pokud nejsou vlastníci statku schopni ohlídat si svá zvířata a v případě útěku jimi 

chovaných divokých prasat vystavují ostatní občany a uživatele lesa ohrožení na zdraví či 

života, navíc ještě v blízkosti škol, pak je na zvážení, zda nemají Lesy a rybníky přesunout 

svoji činnost mimo obytnou zónu. Situaci nikdo neřešil, na cyklostezce byli v tu dobu i další 

přímo ohrožení obyvatelé, např. maminka s kočárkem, otec s dítětem na šlapadle a starší paní 

s hůlkami. 

Po letošním jarním útoku divokých prasat na zdejší pejskaře a po následném zabití 

dvou pejsků právě v lesíku blízko ZŠ, není divu, že i tato velmi nepříjemná situace vyvolala 

paniku. Předpokládá se, že Lesy a rybníky budou mít svá zvířata pod kontrolou a že nebudou 

svojí činností obyvatele Máje a uživatele lesa ohrožovat. 

c) Hlásný varovný systém používat nejen při povodních 

Na sídlišti Máj a na Zavadilce je nainstalován hlásný systém.  Bylo by vhodné jej 

použít i pro varování obyvatel v případě, že ze statku na Zavadilce utečou divoká 

prasata, či informování obyvatel při výpadku pitné vody, aby lidé věděli, kde se nachází 

cisterna a nemuseli ji s kyblíky hledat po celém sídlišti. 

d) Suché stromy  

Mezi domy V. Volfa č. 13 a 15 je suchý strom, jeřabina,  na který se poukazuje od 

počátku působnosti úzsk č. 4. 

Další suchý strom je v ul. K. Chocholy č. 2.  

e) Dětské hřiště v ul. Chlajna 

Stále není instalována ohrada kolem dětského hřiště v ulici Chlajna. 

f) Nefunkční kamera 

Po opravě domu č. 5 v ul. Chlajna je nátěrovým postřikem zde umístněná venkovní 

kamera nefunkční. 

g) Lanová dráha mezi ulicemi K. Chocholy a K. Štěcha 
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Lanová atrakce je zde dlouhodobě mimo provoz z důvodu špatného sklonu sjezdu a tím 

zvýšené hlučnosti. 

Pokud je dráha v záruce, lze uplatnit reklamaci, nebo vzhledem ke stížnostem na hluk by měla 

být atrakce odstraněna a po seřízení (opravě) instalována na vhodnějším místě.   

Skupina se dohodla, že provede průzkum u předsedů samospráv v okolních domech a zjistí, 

zda je o atrakci zájem. (více hrajících si dětí = větší hlučnost) 

h) Informační cedule 

Od zahájení činnosti úzsk4 není dostupnost informací o činnosti a termínech setkávání 

pro běžné občany se zájmem o dění na Máji (kromě www stránek města). Pouze občané, kteří 

si informace vyžádali, dostávají pozvánku e-mailovou poštou. Doporučení zvážit instalaci 

tabulí, vývěsních skříněk apod.  

ch) Odpadkové koše 

Od zahájení činnosti úzsk4 upozorňujeme na problémy ohledně odpadkových košů. 

Vzhledem k tomu, že jsou konstruovány bez víka, ptáci vyhazují jejich obsah po okolí. 

Výsledkem je i zvýšený výskyt velkých hlodavců v prostorech mezi panelovými domy V. 

Volfa 10,13,15,17. Hlodavci jsou vídáni jak pod těmito domy, tak i v případě domu V. Volfa 

10 přímo i v jeho zateplené venkovní části domu, v průchodu domu v zadním traktu, v 

blízkosti laviček. Nutnost urychleně provést druhou etapu deratizace.  

i) Tráva v chodnících a další porost 

 Opět roste v zámkové dlažbě chodníků tráva. V některých částech sídliště byla během 

léta likvidována, ale patrně ne všude. Přesto se opět vyskytuje téměř ve všech chodnících.  

 Zezadu ulice V. Volfa, směrem na M. Chlajna rostou stromy, které mají větvě tak 

nízko, že tam dospělý člověk neprojde. Bylo by nutno tyto stromy ořezat. 

Navrhujeme provést kontrolu fakturovaných služeb společnosti FCC a porovnat se skutečně 

provedenými úkony.  

j) Časové parkování 

U některých institucí by bylo vhodné upravit parkování na čas – parkovací hodiny cca 

na 30 nebo 60 minut. Skupina doporučuje a) nejméně dvě až čtyři parkovací místa vymezit 

pro odnosy balíků z pošty č. 12 (rovněž jednaní na ČSSZ), dále u pošty č. 05.  

k) Parkovací domy 

Provést průzkum, kolik obyvatel Máje by stálo o to, aby se vystavěl v blízkosti sídliště 

parkovací dům, zda by jej využívali a kolik by byli ochotni zaplatit za takovou službu. 

Provézt průzkum a vyhodnotit kolik aut stojí na Máji ve frekventovaných časech, zejména v 

noci. Na tomto základě pak také vyhodnotit, kolik vozidel by se mělo odstavit do parkovacích 

domů.  
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l) Cyklostezky 

Opětovně upozorňujeme na nedostatek cyklostezek, některé neodpovídají rozměrově a 

dále na sebe nenavazují, nebo končí ve slepých uličkách (resp. obrubníkem) apod. Vzhledem 

k tomu že trend je, aby se do města nevjíždělo auty, je nutné vybudovat fungující systém 

cyklostezek.   

m) Svoz bioodpadu 

Požadujeme zahájení svozu bioodpadu již od 1. března, zahájení svozu až od 1. dubna 

je pozdě.  

n) Retardéry 

Opětovně připomínáme problémy s retardéry, zejména v ul. K. Chocholy (i s ohledem 

na reportáž v televizi o jejich škodlivosti), kde neodpovídají normě a nejsou pravděpodobně 

ani v souladu s použitou dotací (byly dodělávány dodatečně a v plánu revitalizace této ulice 

nejsou zakresleny).    

o) Lišovský rybník 

Vzhledem k tomu, že dle našich informací dosud nedošlo k podání žádosti o dotaci 

na Lišovský rybník, žádáme o změnu plánu týkajícího se jeho odbahnění a dalších úprav tak, 

aby vyhovovalo potřebám lidí, žijících na sídlišti a na Zavadilce.  

Na další schůzi územní skupiny požadujeme pozvat ing. Trůbla, jednatele LaR města 

ČB. O účast také požádal Ing. František Konečný ve věci projednání názorů občanů ve vztahu 

k dopravním stavbám, zejména propojení ulic Strakonická a M. Horákové. 

Bod č. 4 

Různé  

Navrhujeme vedení města, dříve, než se bude realizovat nějaký projekt, zda by 

informovalo územní skupinu o jeho zamýšleném provedení. 

Závěr:  

Na příští schůzi územní skupiny č. 4 navrhujeme pozvat: Ing. Františka Konečného, 

Ph.D., náměstka primátora pro dopravu, územní rozvoj, architekturu a urbanismus a ing. 

Trůbla, jednatele společnosti Lesy a rybníky města Č. Budějovic s.r.o. 

Příští schůzka ÚS č. 4 se bude konat 4. 10. 2017. 

 

V Českých Budějovicích dne: 18. 9. 2017          zapsala ing. TamaraTefferová  
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