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Zápis ze schůze územní skupiny č. 4, 

konané dne 18. 10. 2017 

 

Místo konání: Komunitní dům, klub seniorů  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: Pavel Novák, RNDr.  

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D. náměstek primátora pro dopravu, územní rozvoj, 

architekturu a urbanismus….., Ing. Karel Trůbl jednatel společnosti  Lesy a rybníky města 

Českých Budějovic s. r. o., Mgr. Ivan Nadberežný – předseda územního výboru 

 

 

 

Program:  

1. Úvodní slovo předsedkyně Ing. Tamary Tefferové  

2. Informace k propojce Máj – Vltava a k dalším problémům dopravy na území města  

3. Informace k vývoji dotačního programu na Lišovské rybník 

4. Informace k parkování na sídlišti Máj 

5. Různé 

 

  

 

Bod č. 1 

 Úvod 

 Přivítání hostů předsedkyní ing. Tamarou Tefferovou 

Bod č. 2 

Informace k propojce Máj – Vltava a k dalším problémům dopravy na území 

města 

 

 Ing. Konečný sdělil přítomným informace k rozpracované „propojce“ mezi sídlišti 

Máj a Vltava. Její otevření je naplánováno na květen příštího roku. Před zahájením stavby 

byla zpracována hluková studie. Kvůli porovnání po zprovoznění propojky bude probíhat 

opětovně měření hluku a z tohoto důvodu bude prozatím v noci silnice uzavřena. Podél 

propojky povede cyklostezka – po levé straně blíž k rybníku.  

 

Dotaz: Počítá se s propojením silnice na ul. M. Horákové na Sádky a dále až do 

Litvínovic?  

Ing. Konečný: V územním plánu je propojení ul. Branišovská a ul. Na sádkách. KÚ 

nařídil EIU.  

 

Dotaz: Bude přechod na ul. M. Horákové „na světla“ a nebo jen „klasický“ přechod. 

Dotaz: Mohla by se přidat značka na místo pro přecházení mezi K. Chocholy a V. 

Volfa. 
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Odpověď: Retardéry a značky má na starosti Mgr. Podhola – dotazy směrovat na něj.  

   

Dotaz: „Propojka“ je zatím koncipována jako dvouproudá – počítá se do budoucna 

s rozšířením na 4 pruhy?  

Ing. Konečný: V územním plánu je 4 proudá silnice, ale stavební povolení je pouze na 

2 proudy.  

 

Dotaz p. Kadlec: Cesty na Zavadilce ve staré části jsou rozbité a hrbaté. Bylo by 

potřeba je opravit.  

Ing. Konečný: Když se předělávají silnice, dělají se rekonstrukce odpadů a stok. Tedy 

je to složitější akce.  

 

Pí Štýfalová znovu připomněla panel přes stoku v lese u Zavadilky. 

Pozn. 18.12.2016 bylo slíbeno na schůzce k odbahnění rybníka a plánování dětského hřiště, že 

při opravě přítoku rybníka dojde také k jednoduchému přemostění strouhy betonovým 

panelem. 

 

Pí Štýfalová upozornila na zanesené stoky v lese podél cyklostezky.       

 

  

 

Bod č. 3  

 

Informace k vývoji dotačního programu na Lišovský rybník 

 

Územní skupina vyjádřila nespokojenost s projektem na odbahnění Lišovského 

rybníka. Ing. Trůbl sdělil, že žádost o dotaci již byla podána, že k zamýšlené akci odbahnění a 

úpravě rybníka se vyjadřovali další orgány a tudíž LaR nemohli zcela ovlivnit projekt. 

 

Dle názoru územní skupiny došlo k chybě v komunikaci – skupina poukazuje na to, že 

nebyla přizvána k jednání o rybníku.  

 

 

   

Bod č. 4.  
 

Informace k parkování 

 

Ing. Konečný dále podal informaci o záchytných parkovištích a jejich navrhovanému 

zpoplatnění. Záchytná park. v Jírovcově ulici – předpoklad jeho rozšíření k Hasičům, park. 

u Dynama, dále u Kauflandu, kde se staví i zastávka MHD, u Všesportovní haly. 

 

Ing. Tefferová seznámila přítomné s vlastním průzkumem parkování a parkovacích 

míst na sídlišti Máj. Celkem je na sídlišti cca 6 000 bytových jednotek. Parkovacích míst tzv. 

„legálních“ je cca 3 000. Aut prokazatelně stojících mimo parkovací místa, resp. „nelegálně“ 

postavených aut je cca 800. Je otázka, zda toto číslo vyjadřuje aktuální potřebu parkovacích 

míst – resp. pravděpodobně jich je potřeba ještě o něco víc, aby se uspokojila poptávka po 

parkovacích místech. (Teoreticky odhlédneme-li od toho, že někteří mají auta v garážích a 
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někdo má víc aut než jedno, na každou bytovou jednotku by mělo být počítáno jedno 

parkovací místo).   

 

 Nedostatek parkovacích míst navrhujeme pokrýt:  

a) parkovacími domy 

b) patrovými parkovišti, tj. nad stávající parkoviště vybudovat ještě další patro. 

Např.: nad parkoviště v ul. N. Frýda – podél M. Horákové vedle garáží – další patro by bylo 

částečně schováno za garážemi a proto by nemuselo nikomu vadit. 

 

Další lokality bychom vytipovali… 

  

   

 V souvislosti s průzkumem bylo ještě zjištěno, že v několika parkovištích zabírají 

parkovací místa stromy, které byly vysazovány přímo do parkovacích ploch, ačkoliv mohly 

být vysázeny za parkovací plochu.  

 

Dále při průzkumu byl zjištěn další retardér, který nevyhovuje normě a auta se o něj 

prokazatelně ničí, je celý odřený. Jedná se o retardér v ulici  U Boru.  

 

Žádáme Mgr. Podholu o reakci na tento problém.   

       

 

 

Bod č. 5 

 

 Různé 

 

Dotaz Host: V ul. Chocholy – zmizely značky zákaz zastavení, ale u Chocholy 25 značka 

zůstala – proč? 

 

Dotaz host: Asfaltové hřiště za ul. Bendy – u zast. Bendy – zda by šlo udělat povrch, 

aby si hrající děti při pádu neodřely kolena. 

 

Dotaz: zda by šlo synchronizovat světla na semaforech tak, aby byla zelená vlna.   

 

 

Lanový park: byla podána informace, že bude končit činnost Lanového parku. 

Smlouva s nájemcem nebude obnovena. 

Dotaz: zda se bude nějak regulovat množství divokých prasat v lese u Zavadilky? 

Ing. Trůbl: Z možných regulačních prostředků fungují jen odstřel… – LaR se pokusí o 

zvýšený odstřel. 

Ing. Trůbl informoval, že v současné době probíhá investiční akce – oprava komunikace mezi 

rybníky Černiš a Domin s výjezdem do Českého Vrbného.    

Dotaz host: Když projekt Lišovský rybník nedostane dotaci, jak to bude dál?  
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Odpověď: LaR by nemohli rybník vyčistit (nemají finanční prostředky) – muselo by se zapojit 

Město ČB. 

Ing. Konečný podal informaci, že se pracuje na studii „Vodní svět“ – resp. aquapark. V určité 

době dostanou prostor občané, aby vyjádřili svůj názor.  

Ing. Kujal  připomněl, že chybí veřejné záchodky.  

Znovu bylo poukazováno suché stromy na sídlišti  - např. mezi domy V. Volfa č. 13 a 15 a 

dále v ul. K. Chocholy u č. 2.  

P. Gazda znovu poukázal na chodníky prorostlé travou – stále není vidět žádný posun k jejich 

očištění. 

Lanová dráha mezi ulicemi K. Chocholy a K. Štěcha. Názor zástupce samosprávy nejbližšího 

domu – resp. předsedy SVJ K. Chocholy 18-24: Lanovka není mezi obytnými domy vhodná. 

Občané bydlící v domech K. Chocholy 18-24, tj. nejblíže lanovky, požadují její zrušení a 

nebo přemístění do vhodnějších prostor, dál od obytné zástavby.  

Příští schůzka ÚS č. 4 se bude konat 3. 1. 2018. 

 

V Českých Budějovicích dne: 25. 10. 2017          zapsala ing. Tamara Tefferová  

 

 

    

 

 

 


