
Z Á P I S 

Ze 17. schůze územní skupiny č. 5 dne 9. 1. 2018 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Zdeněk Lanz, Ing. Irena Sokolová, Ing. Vítězslav Velát, 

Vladimíra Hrušková, Marek Šmída, Martin Novotný 

Nepřítomni:  Mgr. Libor Moravec, Milan Maroušek, Ing. Zdeněk Solfronk, Mgr. Ivan 

Nadberežný, Ing. Pavel Kolář, Bc. Jan Mádl 

Hosté:  Náměstek Ing. Petr Holický 

Program: 

1. Skupina se dotázala na rekonstrukci Zeyerovy ulice pana náměstka pro investice. 

Doposud není projekt, ale peníze jsou v rozpočtu vyčleněny. Jsou drobné problémy 

s výběrem zhotovitele projektu. Až bude projekt, může se rekonstruovat. Předpokládá 

se, že letos začne rekonstrukce 1. části (Vydrové až Budovcova). Pan náměstek 

souhlasil s nominací člena územní skupiny do výrobního výboru. Nominován byl pan 

Šmída. 

Hlavními požadavky skupiny k projektu jsou vytvoření parkovacích míst, řešit 

bezpečnosti chodců u mateřské školky, zásobování obchodu s potravinami. 

2. V dalším bodu skupina informovala náměstka o problémových místech projektu 

rekonstrukce Lidické ulice. Skupina žádá, aby se výhledová místa křižovatek 

neosazovala sloupky (znemožní úklid) a vnikla některá cykloopatření – alespoň 

předsazená stání u světelných křižovatek. 

3. V plánu je i rekonstrukce Mánesovy ulice, patrně v roce 2019. Skupina požádala, aby 

byl projekt rekonstrukce zveřejněn a aby mohla územní skupina projekt připomínkovat 

ještě před jeho schválením. 

4. Náměstek dále informoval o pokračování příprav protipovodňových opatření na řece 

Malši. V současné době jsou vyčleněny 2 miliony v rozpočtu na přípravu projektu od 

soutoku s Vltavou až po hranici města. Skupina žádá o lepší informování veřejnosti 

v průběhu přípravy projektu a také o zapojení veřejnosti do jeho tvorby. Žádá také o 

kooperaci příprav s územní skupinou.  

5. Kraj připravuje rozšíření silnice Plavská mezi ČB a Roudným. Skupina požádala 

náměstka, aby prověřil možnost souběžné přípravy cyklostezky kolem silnice do 

Roudného spolu s plánovaným rozšířením.  

V Českých Budějovicích dne 12. 1. 2018 

 



Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl 12. 1. 2018 rozeslán členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit do tří dnů od 

odeslání. 


