
Z Á P I S 

Z 20. schůze územní skupiny č. 5 dne 15. 5. 2018 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Vítězslav Velát, Mgr. Ivan Nadberežný, Ing. Jan Mádl 

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

Ing. Pavel Kolář, Ing. Irena Sokolová, Vladimíra Hrušková, Ing. Zdeněk 

Solfronk, Ing. Zdeněk Lanz 

Program: 

1. Předseda skupiny informoval o dubnové schůzi Územního výboru, na kterou byl 

pozván. Tam vytkl nezájem o výbor a skupiny ze strany rady města. Do budoucna by 

bylo vhodné nalézt lepší systém v předávání podnětů ze skupiny k řešení. 

2. Na začátku května se předseda skupiny sešel s vedoucím Útvaru hlavního architekta, 

Ing. Šramem, a projektantem Ing. Polákem. 

a. Rekonstrukce Lidické ulice: požadavek skupiny – cyklistická opatření, 

neinstalovat sloupky ve výhledových trojúhelnících. Žádná cyklistická opatření 

nejsou v plánu. Po diskusi bude Ing. Šram jednat o předsazeném stání před 

světelnými křižovatkami. Sloupky byly projektovány při bezpečnostním 

auditu. Jejich instalaci půjde těžko zabránit. 

b. Mánesova ulice – dojde k obnově povrchu, nové přechody s ostrůvky, jinak 

žádná zeleň a cyklistická opatření. 

c. Plavská ulice – plánuje se k celkové rekonstrukci od železničního přejezdu až 

k Novému Roudnému, narovnání silnice. Přitom dojde k celkovému vykácení 

stromořadí. Na straně silnice se plánuje cyklostezka. 

d. Předseda předal pracovníkům ÚHA prezentaci od p. Morice (řešena na 

dubnové schůzi) s řadou podnětů pro zlepšení Havlíčkovy kolonie, zejména 

kolostavy, posprejované budovy výměníků a úprava parku u teplárny. 

e. Dále uvedli, že budou rádi za podněty ze skupiny – lavičky, koše, cyklostojany 

Skupina zašle seznam míst, kde by bylo vhodné umístit cyklostojany. 

3. Dále se řešil park u Mlýnské stoky a teplárny, blízko Polní ulice. Fotky jsou v příloze. 

Díky klidu a protékající vodě jde o hodnotnou plochu. Skupina diskutovala o osazení 

novými lavičkami a koši. V blízkosti je volné prostranství, do budoucna vhodné pro 

vybudování hřiště. Bude řešeno s Útvarem hlavního architekta. 

4. Pan Mádl informoval o nespokojenosti obyvatel, kteří bydlí v okolí nemocnice, konkrétně 

ulice Bachmačská, se zápachem z areálu. Pravděpodobně jde o shromaždiště odpadu 



z nemocnice. V rámci diskuse byl zmíněn problém s nedostatečným prostorem pro 

parkování cyklistů v areálu nemocnice a nevhodným tvarem kolostavů. 

5. Skupina žádá o omezení parkování v rezidentních oblastech pro vozidla těžší než 2,5 t. 

Často v úzkých ulicích Rožnova parkují nákladní automobily a ztěžují pohyb. Roste také 

počet automobilů parkujících na chodníku. Opět byl diskutován problém s blokováním 

cesty a parkoviště závorou u Billy na Mánesově ulici.   

V Českých Budějovicích dne 18. 5. 2018 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 18. 5. 2018 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 

 

Příloha: Fotografie 

 



 

 



 

 


