
Z Á P I S 

Z 21. schůze územní skupiny č. 5 dne 18. 9. 2018 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Ing. Vítězslav Velát, Ing. Pavel Kolář, Ing. Irena Sokolová, 

Vladimíra Hrušková, Ing. Zdeněk Solfronk, Ing. Zdeněk Lanz, Radim Vrobel 

Nepřítomni:  Mgr. Libor Moravec, Milan Maroušek, Ing. Marek Šmída, Martin Novotný, 

Mgr. Ivan Nadberežný, Ing. Jan Mádl 

Program: 

1. Pan Radim Vrobel požádal o členství v Územní skupině č. 5. Po hlasování byl za 

řádného člena přijat (6/0/0). 

2. Předseda přednesl informace od nepřítomného člena, Ing. Šmídy, zástupce skupiny ve 

výrobním výboru k Zeyerově ulici, o pokračování projektu její rekonstrukce. Skupina 

obyvatel z dotčené lokality vypracovala návrh na úpravu projektu. Požadují výsadbu 

stromořadí na úkor pouze dvou parkovacích míst. Skupina k tomu přijala stanovisko 

US-11-2018 (7/0/0), text „Územní skupina č. 5 doporučuje řídit se v maximální možné 

míře názorem obyvatel Zeyerovy ulice a jejich návrhem o umístění stromů.“ Toto 

stanovisko bude předáno výrobnímu výboru a Útvaru hlavního architekta (ÚHA). 

3. Předseda informoval o žádosti o stavební povolení dostavby bytových domů Luční jez. 

V žádosti je uvedeno zvýšení počtu bytových jednotek z 60 bytů na 127 bytů a 

z maximální výšky 15,65 m na 25,15 m. Tato změna bude projednána s ÚHA. 

18. 8. 2018 byla pod záštitou skupiny realizována sousedská sešlost v parku v Polní 

ulici. Lidé se zde mohli vyjádřit o možnostech změny současné podoby. Zápis ze 

setkání je v příloze. Byl již zaslán hlavnímu architektovi města. 

Skupina žádá o převedení plochy zeleně v místě parku v Polní ulici na parkovou 

plochu s vyšší četností sečení. 

4. Předseda informoval skupinu o záměru vedení linky č. 24 jižní trasou z náměstí 

k nemocnici. Skupina vyslovila obavu z problematického křížení cyklistů a autobusů 

v ulici F. A. Gerstnera a také ze zastávky na křížení ulic B. Němcové a Pitera. Dotaz 

na tuto linku byl zaslán náměstkovi Konečnému, zatím bez odpovědi. 

5. Pan Vrobel upozornil na problém s parkováním v ulici Komenského. U prostupu pro 

chodce stěnou mezi Billou a touto ulicí nevhodně stojí parkující automobily. Brání 

v průchodu hlavně seniorům a těžko se pohybujícím občanům. Skupina žádá o návrh 

řešení. 

 



Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c), a = počet hlasujících pro, 

b = počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi 

 

V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2018 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 3. 10. 2018 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 


