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Zápis ze schůze územní skupiny č. 4, 

konané dne 3.1.2018 

 

Místo konání: Komunitní dům, klub seniorů  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: pí Dagmar Bednaříková, pí Danuše Homolková, p. Pavel Hrach, Mgr. Ivan 

Nadberežný  

 

 

 

Program:  

1. Úvodní slovo předsedkyně Ing. Tamary Tefferové  

2. Rekapitulace požadavků roku 2017 a jejich vyhodnocení; návrhy dalšího postupu u 

případů, které se zatím nepodařilo prosadit   

 

  

 

Bod č. 1 

 Úvod 

 Přivítání hostů předsedkyní ing. Tamarou Tefferovou 

Bod č. 2 

Rekapitulace požadavků roku 2017a jejich vyhodnocení; návrhy dalšího postupu 

u případů, které se zatím nepodařilo prosadit   

 

1. Lišovský rybník – učinit dotaz, jak to vypadá s opravou a rekonstrukci rybníka, 

kdy budou zahájeny práce dle „vodního zákona“? Zda již byla poskytnuta 

dotace a v jaké výši – resp. zda bude dotace krýt veškeré náklady na tuto akci. 

Kdy bude v odlehčovací šachtě upraven přítok povrchových vod do směru 

k Lišovskému rybníku? 

Upozorňujeme na to, že dosud nebyly vyčištěny stoky v lese Bor, které přivádí 

vodu k rybníku a  na které již bylo několikrát upozorňováno. 

2. Propojka Vltava-Máj – již je před dokončením – ÚS děkuje. 

3. Odpadkové koše a kontejnery – v části Máje byly již osazeny kryty na 

odpadkové koše. Občané v těchto ulicích jsou s kryty spokojeni a 

prostřednictvím ÚS děkují. Z pohledu ÚS lze říci, že se nové kryty na 

odpadkové koše se osvědčily. Požadujeme proto dodání do dalších částí 

sídliště Máj. Dále upozorňujeme na nutnost častějšího vývozu košů. 

Na sídlišti přibyly rovněž plastové kontejnery na tříděný odpad s většími 

otvory. Moc chválíme a děkujeme. Rovněž kontejnery na oděv oceňujeme. 
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Dáváme na zvážení: sledovat využití popelnic na domovní odpad, zda jsou 

vytížené. Pokud se odpad třídí, zjistit, zda nedochází k vývozu popelnic, aniž 

jsou plné, a nejsou tudíž zbytečné výdaje.   

Na Zavadilce – zejména v zatáčce u lesa byl požadavek na přidání kontejnerů 

na tříděný odpad. Doposud se tak nestalo a tak je odpad ukládán mimo 

kontejnery.  Požadujeme zvýšení počtu kontejnerů na Zavadilce, zejména 

v zatáčce u lesa a jejich pravidelný vývoz.  

4.  Žádost o spravení propadlé vozovky na přechodu ul. Horáková – bylo 

provedeno v expresním termínu – ÚS děkuje 

5.  Žádost o odstranění stromů při výjezdu z Větrné na Branišovskou – byly 

ostříhány větve. 

6. Požadavek na nápis Škola před školou ZŠ Máj I a II. – požadavek nadále trvá. 

7. Požadavek na zajištění časově omezeného parkování u Pošty v ul. ant. Barcala 

– požadavek trvá  - bude zaslán na odbor dopravy. 

8. Požadavek na zbudování zastávky mezi Kauflandem a Všesportovní halou – 

informačně zjistit, zda se již neprovádí.  

9. Lanový park – činnost LP byla ukončena – jednotlivé prvky byly odstraněny, 

kovové trny trčící ze země odstraněny nebyly.  

10. Stromy zezadu ulice V. Volfa měly nízko větve – byly odstraněny. 

11. Lávka (panel) přes stoku v lese u Zavadilky – připomínáme slib položit panel 

přes stoku. 

12. Parkování – stále jsou otřesné parkovací podmínky na Máji – ÚS se zavazuje 

vytipovat místa na zbudování parkovacích domů nebo patrového parkoviště. 

Současně s tím požadujeme omezit uvnitř sídliště parkování automobilů nad 

3,5 t.     

13. Retardéry – není na náš požadavek reagováno a proto budou zahájeny příslušné 

kroky – zejména vyžádání podkladů k jejich výstavbě. Další kroky budou 

domluveny dle zjištěných výsledků.  

14. Cyklostezky – ÚS vyjádřila nespokojenost s dosavadním způsobem výstavby 

cyklostezek, k jejich plánování a zároveň nedodržování budování cyklostezek 

v souladu s  cyklogenerelem. Požadavek je, aby cyklostezky vedly souvisle  

přes sídliště a z Máje rovněž souvisle na Zavadilku. Bude učiněn dotaz na 

parametry, které má mít cyklostezka v Č. Budějovicích. 

15. Veřejná WC -  ÚS poukazuje opět na skutečnost, že na Máji není dostatek 

veřejných WC. Navrhujeme, zda by nebylo možno využít stávající stavbu 

občanské vybavenosti čp. 1392/36 na pozemku 2061/632, zvanou „Vagón“ (ve 

vlastnictví soukromé osoby). 

16. Žádost o vybudování chodníku a veřejného osvětlení kolem silnice vedoucí na 

Branišov k lokalitě u Hada – bude zjištěno, kolik lidí by využívalo – resp. 
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kolik lidí cca bydlí v této lokalitě trvale, zda by bylo vybudování chodníku a 

osvětlení produktivní. 

17. Mateřské centrum – požadavek na žaluzie do oken, požadavek na kryté stání na 

kola a kočárky. Žaluzie jsou namontovány částečně, kryté stání zatím není. 

18. Čekárna na autobus na Zavadilce – ÚS žádá o sdělení, zda se počítá s její 

inovací.  

19.   Požadavek na kontrolu značek na placené stání a značek pro konkrétní osoby, 

zej. pro invalidy. – požadujeme, aby policie zvýšila dohledovou činnost.  

20.  Suché stromy V. Volfa – nebylo vyřešeno. 

21. Skluzavka v ul. K. Chocholy – zjištěno, že občané skluzavku pod okny nechtějí 

– bude učiněn její přesun? Jaké jsou další plány? 

22. Aqapark u Vaverků – naproti restauraci před prodejnami teče okap – znovu 

upozorňujeme, v době deště vyplavuje chodník, protože teče jinam, než je 

stoka. 

23. Zvířata na silnici a cyklostezce ze statku na Zavadilce – zvířata utíkají stále, 

situace nezměněna.  

24. Ohrada kolem dětského hřiště v ul. Chlajna – jaké jsou plány? 

25. Tráva v chodnících – uvidíme na jaře, zda bude problém trvat. 

26. Svoz bioodpadu – požadavek aby byly kontejnery přepraveny a sváženy již od 

1. 3. 2018 a to jak na Zavadilce, tak i na sídlišti Máj.  ÚS dá připomínku. 

27. Divoká prasata v lese – četnost střetu se nezměnila, lidé nosí do lesa jídlo pro 

zvířata a tím se naučila i divoká prasata docházet až na okraj sídliště. Návrh – 

umístit tabulky se zákazem krmení.    

28. Informační tabule - ÚS dosud nebyla vyslyšena s požadavkem na připevnění 

informační tabule na sídlišti Máj.  

29. Zrychlení MHD - v minulých skupinách zastupitelé přednesli vizi na zrychlení 

některých linek MHD – zabývá se již někdo přípravou? 

30. Městská policie – výtka na její činnost – stojí na místech a vybírají pokuty, kde 

není nebezpečí, ale kde pravděpodobně více vyberou.  Bylo by třeba činnost 

směrovat tam, kde je zvýšená rychlost automobilů nebezpečná. 

31. Pyrotechnika – vyhláška upravující používání pyrotechniky není (v době 

konání ÚS ještě nebyla) dostupná na stránkách města.     
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Příští schůzka ÚS č. 4 se bude konat 7. 2. 2018. 

 

V Českých Budějovicích dne: 11. 1. 2018          zapsala ing. Tamara Tefferová  

 

 

    

 

 

 


