
Z Á P I S 

Z 19. schůze územní skupiny č. 5 dne 3. 4. 2018 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Ing. Irena Sokolová, Vladimíra Hrušková, Ing. Zdeněk 

Solfronk, Vítězslav Velát, Zdeněk Lanz 

Nepřítomni:  Mgr. Libor Moravec, Milan Maroušek, Bc. Jan Mádl, Ing. Marek Šmída, 

Martin Novotný, Ing. Pavel Kolář, Mgr. Ivan Nadberežný, 

Hosté:  Radim Vrobel 

Program: 

1. Na začátku schůze byly prezentovány předsedou skupiny důležité body z veřejného 

projednávání Plánu udržitelné mobility 21. 3. 2018. Další rozšiřování parkovacích zón 

město nepředpokládá, Havlíčkova kolonie by měla dobré podmínky pro zavedení, ale 

část aut by se přesunula na Vídeňské předměstí, kde je v současnosti parkování velmi 

složité. Zde město zóny také neplánuje, protože by zmizelo velké množství 

parkovacích míst. Problém s parkováním v této části město řešit nebude. V plánu je 

mezi klíčovými investicemi stále i most přes Vltavu u nemocnice. 

2. Hlavním bodem diskuse byl souhrn požadavků ÚzS 5 v dopravě, které řeší už delší 

čas. 

a. Omezení vjezdu aut od točny v Havlíčkově kolonii k Malému jezu, větší 

kontrola MP, návrh – změna značení ze zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhu 

na vjezd pouze na povolení magistrátu. 

b. Obnova nátěru přechodu pro chodce na křižovatce F. A. Gerstnera a Mánesova 

na výjezdu od Billy. 

c. Zklidnění dopravy v rezidentních oblastech, zavedení zde plošných zón 30, 

zákaz parkování nad 3,5 t. 

d. Ulice J. Hůlky a okolí (hlavně křížení J. Hůlky a Boh. Kafky) zklidnění 

provozu, zajištění bezpečnějšího přecházení, vyznačení přednosti zprava 

vodorovným značením. 

e. Skupina žádá o odstranění závory ve slepé odbočce ulice Mánesova vedle 

supermarketu Billa. Vede tudy hodně využívaná cyklistická trasa zakreslená i 

v územním plánu a jsou blokovaná parkovací stání. Pozemek by měl vlastnit 

Koh-in-oor, který ho pronajmul druhé osobě. 

3. Skupině byla ukázána prezentace pana R. Morice z Havlíčkovi kolonie. Obsahovala řadu 

podnětů a problémů z oblasti Havlíčkovi kolonie (graffiti na rozvodnách teplárny, 



nedostatek kolostavů, vraky na ulicích, umístění nádob na odpad, využití parku u 

teplárny). Skupina žádá o předání hlavnímu architektovi města. Prezentace bude sloužit 

jako materiál pro další jednání ÚzS 5. (v příloze) 

4. Člen skupiny p. Lanz upozornil na možnost zpětného vyhledávání registračních značek 

parkujících vozidel u nového parkovacího systému. Je zde potenciální možnost zneužití 

těchto informací. Pravděpodobně by byla tato možnosti i proti zákonu o ochraně osobních 

údajů. 

5. Odpověď na dotaz ÚzS 5 ohledně zamýšlené venkovní posilovny u Malše. Podle 

informací předsedy Územního výboru bude v květnu či v červnu vybudována tato 

posilovna mezi Velkým a Malým jezem. 

6. Volba nového člena skupiny, pana Radima Vrobela, byla kvůli nízké účasti odložena na 

další schůzi. 

V Českých Budějovicích dne 17. 4. 2018 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 17. 4. 2018 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 


