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Zápis ze schůze územní skupiny č. 4, 

konané dne 4. 4. 2018 

 

Místo konání: Komunitní dům, klub seniorů  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: p. Jan Gazda, p. Ondřej Sarvaš   

 

 

 

 

Program:  

1. Úvodní slovo předsedkyně Ing. Tamary Tefferové  

2. Informace k propojce 

3. Lišovský rybník 

4. Návrh pozemků na umístění garážového domu, ev. patrových, nebo podzemních 

garáží   

5. Různé 

 

 

  

 

Bod č. 1 

 Úvod 

 Přivítání hostů předsedkyní ing. Tamarou Tefferovou 

 

Bod č. 2 

Informace k propojce Máj - Vltava   

 

Ing. Tefferová seznámila přítomné se skutečností, že až do konce dubna bude 

uzavřena silnice Milady Horákové kvůli pokládce nového povrchu tzv. tichého asfaltu. 

Od 3. 4. 2018 do 15. 4. 2018 bude uzavřen úsek od kruhového objezdu ke křižovatce s ulicí 

N. Frýda a od 16. 4. 2018 do 30. 4. 2018 bude uzavírka v části od Norberta Frýda až po ulici 

Antonína Barcala.  

Propojka sídlišť Máj a Vltava by měla být uvedena do provozu v květnu. Zatím, 

bohužel, bez nočního provozu.  

 V souvislosti se zprovozněním propojky skupina poukazuje na to, že na kruhovém 

objezdu nejsou logicky vodorovná značení a mohou řidiče mást. Navrhujeme zejména výjezd 

na Zavadilku upravit, aby nedocházelo ke kolizím.  
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 Bod č. 3  

 Lišovský rybník 

 

 Mgr. Nadberežný podal informaci k Lišovskému rybníku. V prvním kole byla dotace 

schválena. Ještě bude proveden ověřovací průzkum, který by měl odhalit např. výši bahna 

a poté by měla být dotace poskytnuta. Pravděpodobně by již letos mohlo dojít k jeho vyčištění 

a provedení plánovaných úprav. V souvislosti s tím upozorňujeme na nutnost vyčištění stok a 

požadavek „přemostění“ (jednoduchým položením panelu) stoky, aby můstek mohli využívat 

občani Zavadilky pro docházení na sídliště Máj.  

 

 V souvislosti s nutností přivést vodu do rybníka byla skupině podána informace, že 

přítok je ve Správě povodí Vltavy. 

 

Bod č. 4 

 Návrh pozemků na umístění garážového domu, ev. patrových garáží nebo 

podzemních garáží 

 Skupina prodiskutovala seznam pozemků předložených ing. Tefferovou a shodla se na 

navržení těchto pozemků:   

 

Na parkoviště:  

pozemek 2015/1 - vedle průchodu pod silnicí  a OD Billa 

pozemky 2015/112 a 2015/138 – vedle vjezdu k OD Billa 

pozemky jsou ve vlastnictví ČR         

   

Na parkovací dům: 

pozemek 2015/3 

pozemek 2047/3  

pozemky jsou ve vlastnictví Města ČB 

pozemek 2017/31 

pozemek je ve vlastnictví ČR 

na těchto pozemcích je v současné době parkoviště, ale vzhledem k tomu, že se jedná o tmavý 

kout málo osvětlený již v blízkosti lesa, není příliš využíván 

K tomuto parkovišti, ev. parkovacímu domu navrhujeme vybudovat silnici z ulice Antonína 

Barcala přes pozemky: 2039/29, 2039/2, 2015/62 

Na nadzemní patrové parkoviště:  

pozemek 2015/18 

pozemek je ve vlastnictví ČR 

v současné době je na něm umístěno parkoviště 
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Vzhledem k tomu, že prostor sídliště Máj není nafukovací a zatím není ani jedno 

parkovací místo na byt, navrhujeme, umístit některá parkoviště i pod zem.  

  

Bod č. 5 

 Různé 

a) Host paní Kobesová vznesla dotaz na úklid, zda někdo kontroluje, jak je uklizeno. 

Firma, která stříhá stromy a keře po sobě neuklízí, ostříhané větve nechá ležet. Např. mezi ul. 

Bendy a ul. Horákové.  Stříhání zeleně a následný úklid neprobíhá systémově. Která firma má 

za úkol stříhání zeleně? 

 Dále přednesla požadavek na přidání laviček v ul. Bendy a okolí, zejména kolem 

dětského hřiště. 

  b) Podnět občanů – požadavek na vydláždění chodníků okolo OD Billa. (průchod pod 

silnicí k OD Billa) 

 c) skupina připomněla požadavek občanů ohledně vybudování  chodníku ze zastávky 

Dubenská k lokalitě U hada – prosíme info. 

 d) P. Kadlec pochválil Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., že spravili bránu 

na jejich hospodářství na Zavadilce a zvířata již v takovém množství neunikají na silnici. Přesto však 

bylo konstatováno, že plot není v dobrém stavu a některá zvířata unikají i jinými cestami. 

  

Příští schůzka ÚS č. 4 se bude konat v červnu 2018, den bude ještě upřesněn. 

 

V Českých Budějovicích dne: 9. 4. 2018          zapsala ing. Tamara Tefferová  

 

 

    

 

 

 


