
Zápis územní skupiny č.1 

ze dne 12.3.2019 

 

 

Přítomni:  Milan Janoch, Milena Krobová, Nela Bjalkovová,  Zuzana Kudláčková, Martin 

Malec     

omluveni:  Jan Petrák, Bohuslav Vondráček   

Host: Lukáš Mareš , omluven Tomáš Šustek  

 

 

Územní skupina vytipovala důležité investice, které doporučovala již minulé funkční období  

k úvaze o jejich zařazení do rozpočtu města. 

 

 

LETNÍ KINO 

Záměr: provést rekonstrukci kina na otevřenou víceúčelovou otevřenou scénu ( kino, divadlo, 

koncerty, pořádání oslav, majáles  apod.  tato lokalita je vhodná, neboť  v okolí nebude rušit 

okolí hlukem, je dobře přístupné z centra města. 

 

Návrh:  doplnit adekvátní nezbytné zázemí :  toalety,  občerstvení,  zázemí účinkujících,  

částečné zakrytí prostoru podia pro účinkující  a pro scénické  účely , dekorace , osvětlovací 

rampy, atd. 

 

Zvážit výměnu lavic k sezení, možnost doplnění předních řad dle možností optimální 

viditelnosti  při promítání.  

 

Technologie:  vybavit systémem digitální projekce obrazu  včetně více kanálového ozvučení, 

doplnit scénické  osvětlení,  hlavní i nouzové osvětlení.  

 

Přilehlé okolí Háječku nutno řešit současně také  vytvořit tak  přitažlivou zónu pro občany i 

návštěvníky města. Možnost doplnění dalších laviček i osvětlení parku s ohledem na provoz 

letního kina .  

 
 

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI KOUPÁNÍ VE MĚSTĚ: 

Doporučujeme koupališti Bagr ve Stromovce vrátit   původní účel a  význam pro návštěvníky 

parku, jednat i s vlastníky o řešení parku a využití vodní plochy pro koupání.  Doplnit 

doprovodnými funkcemi kavárnou, restaurací,  dětským hřištěm, lavičkami, koncertním 

podiem  apod.  

 

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY  

Je nutné řešit rekonstrukci u Městského kulturního domu ( Armáďák) a přilehlé okolí 

letního sezení a podia, jehož současná podoba není ideální a vyžaduje úvahu o lepším 

ztvárnění, stejně tak navazující  prostor  nábřeží u Jihočeského divadla.  

Otázka rekonstrukce budovy uvedeného kulturního domu  je podmíněna  výší budoucí 

možné  investice a účelu využití .  Budova nebyla nikdy dostavěna podle původního 

záměru, úvahy o dostavbě byly také mnohokrát zvažovány.   

Rekonstrukce a úprava  přilehlého okolí včetně nástupu do budovy je s největší 

pravděpodobností nevyhnutelná.  

 



PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR  

Doporučujeme zahájit řešení přednádražního prostoru , kde jako optimální řešení by bylo 

převést dopravu do podzemí ( podjezdového tunelu) , přednádražní prostor zklidnit věnovat 

pěším, popř. MHD . 

 

KRAJINSKÁ UL. 

Doporučujeme se zabývat rekonstrukcí významné pěší zóny ulice Krajinská  , která  je ve 

velmi špatném stavu a od svého vzniku přeasfatováním kostek   fakticky bez úprav  , po 

povodních  v roce 2002 byly telefonní kabely umístěny na fasády domů, a nikdy již nebyly 

umístěny pod terén. Rekonstrukce by zahrnovala i výměnu sítí a provedení nových přípojek 

a provedení povrchů včetně odvodnění směrem od fasád domů .  

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Z dalších veřejných prostranství,  které se nabízí k řešení: lokalita  Juvel jako zachování 

lokálního centra v obytné zástavbě Pražského předměstí, krytý chodník  na Pražské od 

 

STAROMĚSTKÝ PARK  

Území kolem Staroměstského hřbitova a domova důchodců upravit a doplnit lavičkami a 

zpříjemnit prostředí parku .  

 

K systému parkovaní:  

 

PARKOVÁNÍ  -  návrh transparentnosti systému :  

 

Po roce provozu parkování v placených parkovacích zónách lze konstatovat, že  systém není 

úplně transparentní a není možná kontrola, zda je uhrazen poplatek ( parkovací lístky nejsou, 

karty abonentů a rezidentů také neexistují). Takže někteří řidiči zneužívají systém,  protože 

parkují tam, kde kontrolní vozidlo s kamerami zrovna  nejezdí.  

 

Proto územní skupina navrhuje na webových stránkách  města doplnit systém parkování o 

možnost ověření po zadaní registrační značky vozidla, zda je parkovací poplatek dotyčného 

vozidla uhrazen.  Tento způsob by nahradil optickou kontrolu původních  karet a parkovacích 

lístků z parkovacích automatů.  Takto by se zprůhlednil tento virtuální systém a zabránilo jeho 

zneužívání . 

 

U kontroly parkujících vozidel není  také jasné, jaký úsek vozidlo s kamerami zkontroluje za 

hodinu činnosti , aby se mohlo zodpovědně vyhodnotit ,  zda je účinnost kontrol adekvátní 

k rozsahu parkovacích zón , a to i v případě , kdy se  navíc připravuje zavést parkovací zóny 

od Pražské směrem k Vltavě. 

 

 

Související dotazy: 

Jaká je provozní doba  vozidla s kamerami, které zajišťuje kontrolu  úhrady 

za  parkování   vozidel v parkovacích zónách centrum, pražské předměstí ?  ( např. od 7 

do 20 hod a v sobotu, neděli ?) 

 

Jaký úsek zkontroluje vozidlo s kamerami za 1 hodinu  ( při jízdě každým okruhem  2x)? 

 

 

       Zapsal. Martin Malec  


