
Z Á P I S 

Z 14. schůze územní skupiny č. 5 dne 5. 9. 2017 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Zdeněk Lanz, Marek Šmída, Vladimíra Hrušková, Ing. Irena 

Sokolová, Ing. Zdeněk Solfronk, Ing. Vítězslav Velát, Mgr. Ivan Nadberežný, 

Nepřítomni:  Ing. Pavel Kolář, Bc. Jan Mádl, Milan Maroušek, Mgr. Libor Moravec, 

Program: 

1. V úvodu předseda územní skupiny informoval o nových informacích přes prázdniny. 

Povrch Lidické ulice bude opravován na jaře roku 2018, v průběhu září dojde k úplné 

uzavírce Lidické ulice. V příštím roce také proběhne rekonstrukce povrchu Mánesovi 

ulice. Před dokončením je část cyklostezky ze Včelné do ČB podél Lidické ulice 

v lokalitě Sluneční čtvrť. V červnu proběhla prezentace záměru přeměny Kanovnické 

ulice na pěší zónu. Podle předsedy nedošlo k výrazné změně původního stavu a nový 

projekt nevykazuje prvky pěší zóny. 

V nejbližších dnech se zahájí stavba lávky přes řeku Vltavu u Meteoru. Předseda 

prezentoval vizuální podobu lávky. Kritizoval, že nebyla vypsána architektonická 

soutěž a že budoucí podoba nenásleduje příkladu krásných a zajímavých lávek přes 

Vltavu např. u Lučního jezu a u plovárny. 

Podle vyjádření představitelů města v tisku, by měla být zařazena rekonstrukce 

Zeyerovi ulice do prioritních investic. Skupina žádá o informaci, jestli se již pracuje na 

projektu a kdy se plánuje samotná rekonstrukce. 

2. Předseda požádal členy skupiny, aby se podívali na dokument Souhrn řešených 

problémů, který skupina vede. Bylo by vhodné seřadit jednotlivé body do různých 

oblastí, např. provozní (jdou rychle vyřešit), dlouhodobé a systémové. Návrhy budou 

zhodnoceny na říjnové schůzi. 

3. Člen skupiny, pan Lanz, informoval skupinu o možném plánu přestěhovat dětský 

domov Homole do ulice Dukelská. Na dotaz předsedy, dostala skupina informace od 

ředitele dětského domova Mgr. Iry, že ministerstvo školství plánovalo tento domov 

(cca. 16 chlapců) přestěhovat do Dukelské ulice. V současnosti ale od této možnosti 

z investičního hlediska ustoupilo. Odpověď pana ředitele byla rozeslána všem členům. 

4. Byla diskutována zhoršující se dopravní situace v okolí polikliniky Jih. Skupina 

vyjádřila obavu z dokončení administrativní budovy Piano u křižovatky Mánesova a 

Lidická. Skupina žádá město, aby začalo řešit organizaci dopravy v těchto lokalitách a 

přispělo ke zklidnění dopravy. 



5. Skupina upozorňuje na nedostatečný drobný úklid ulic hlavně v oblasti Havlíčkovi 

kolonie. Je v této ulici prováděn i ruční úklid? Časté je také prorůstání trávy skrz 

chodníky, které nikdo neodstraňuje. 

6. V poslední době se zvýšila intenzita provozu na silnici kolem Malého jezu, která vede 

k zahrádkářské kolonii. I přes zákaz ji využívají lidé, kteří se jedou vykoupat, jedou 

k občerstvení nebo sportovišti. Parkují poté na veřejné zeleni. Jde o velmi 

frekventovanou cestu chodců a cyklistu včetně malých dětí. Skupina žádá o větší 

dohled městské policie a změnu dopravního značení. V současnosti je vjezd umožněn 

dopravní obsluze. Skupina doporučuje, aby byl vjezd umožněn pouze na povolení 

magistrátu města. 

 

V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2017 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl 26. 9. 2017 rozeslán členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit do tří dnů od 

odeslání. 

 


