
Zápis územní skupiny č.1 

ze dne  1. 8. 2019 

 

Přítomni:  Milan Janoch, Zuzana Kudláčková, Martin Malec, Bohuslav Vondráček   

omluveni:  Jan Petrák, Miroslav Vrážek  

Host: Lukáš Mareš, Josef Špak    

 

Mimořádné setkání bylo svoláno z důvodů obdržení e-mailu  na možnost zaslání námětů k územnímu 

plánu města, které byly odeslány na magistrát města na :  Ing. Veronika Jirkovská, Odbor územního 

plánování, Oddělení územního plánování . 

Územní skupina shledala, že výzva byla zaslána  přes prázdniny, kdy řada občanů nemá možnost se 

ani vyjádřit své náměty,   veřejnost není informována o této možnosti . 

V diskuzi byly náměty: jiný druh MHD ( podzemní, nadzemní ,  z významných uzlů ( sídliště, nádraží,  

přes celé město) 

Omezit veřejnoprospěšné stavby , které byly prosazeny soukromými partami (spjaté s vodou a to do 

Slepého ramene – přístaviště ne) 

Využití parku Stromovka 

Vyřešit dopravní tepnu od ČK (zejména v úseku  letiště – Dlouhá louka … kolony)   

Odstranění zábradlí  na části slepého ramene  

 

Náměty k nově připravovanému územnímu plánu města  České Budějovice,  k zaslání na   odbor 

územního plánování:  

Bydlení:  

Podporovat rozvoj bydlení  změnou ploch určených pro  jinou funkci zástavby a dosud touto funkcí 

nevyužitou pro bydlení.  

Vytipovat  lokalitu pro výstavba nové čtvrti  moderní architektury  určené pro bydlení,  popř. 

kanceláře s doplňkovou občanskou vybaveností  pro bydlení i administrativu ( obchody s potravinami, 

službami apod nerušící bydlení). 

Regulovat hlučné provozy v zastavěných obytných územích.  

Podporovat bydlení v centru  města a vytváření takových podmínek, který by zabránilo vysídlení 

centra.  

 

Životní prostředí : 

Zachovat veřejnou zeleň podél toků, na Mariánském náměstí, parcích . Nerealizovat dočasná 

provizoria staveb na tomto náměstí .  



Doplnit chybějící uhynulé nebo pokácené stromy  v parcích, ulicích ( např. Lidická apod.)  

Veřejná prostranství , některé  ulice obohatit o  fontány, kašny, pro zlepšení klimatu ve městě pítka   

Vybudovat rozvody vody pro zavlažování zeleně trávníků užitkovou vodou z řeky, dešťových  

retečních nádrží apod.   

V rámci nových sítí rozvíjet oddělenou dešťovou kanalizaci.   

 

Doprava:   

Hledat jiný způsob hromadné dopravy,  podzemní či nadzemní popř. kombinované nezávislé na 

komunikační síti jako rychlejší  způsob přepravy cestujících . 

Výstavba parkovacích domů, záchytných parkovišť  

Vyřešení přednádražního prostoru :   dopravu zahloubit  pod stávající úroveň, zklidnit provoz před 

nádražím.  

 

Veřejně prospěšné stavby:  

Ze současného  územního plánu vypustit veřejně prospěšné stavby spojené se zavedením lodní 

dopravy do MPR a jejího ochranného pásma.   Tyto stavby jsou soukromými zájmy  velmi často 

zneužívající termínu „veřejně prospěšné“ .  

 

        Ing. arch. Martin  Malec  

        územní skupina č.1 


