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Zápis z jednání územní komise č. 2, města České Budějovice 

Konané dne 8. srpna  2019 od 18:00 hod v Českých Budějovicích 

Přítomni : H.Meškanová (HM), V.Meškan (VM), P.Majer (PM), L.Mareš (LM), J. Šestauber (JŠ), P. 

Staněk (PS) 

přítomna paní Kateřina Vokůrková 

Omluveni :  

xx 

nové body tučně 

Zápis :  

1. Na základě výzvy odboru architektury a územního plánu města České Budějovice , komise a 

přítomná veřejnost  navrhují následující podněty pro návrh  územního plánu  : 

a) Územním plánem koncepčně řešit komunikační napojení lokality 3.1.Švábův Hrádek, 2.5.4. 

Na Sádkách, západní část 2.5.2 Čtyři Dvory – střed, 2.5.1. U slovanské lípy a Za Stromovkou, 

které s intenzivně osidlují, ale není odpovídající dopravní napojení pro obyvatele těchto 

lokalit a to jak pro vozidla tak i pěší.  

b) V případě lokality 2.7.1. Stromovka udržet jako zelené plochy pro oddych   a relaxaci – 

území městské zeleně  s možností  zřizování objektů dle čl. 77  obecně závazné vyhlášky k 

územnímu plánu  z roku 2000. 

c) V rámci nového územního plánu hledat  záchytná parkoviště ve směru  od Českého 

Krumlova, ověřit jak bude naloženo s parkovištěm před stadionem SK Dynamo lokalita 1.5.1. 

Hardtmuthova , parkovací dům u sportovní haly na dlouhé Louce 

d) Lokalitu 2.5.Čtyři Dvory – předměstí v části vymezené Husova- O. Nedbala – spojnice M, 

Horákové a Strakonická  udržet koncepci městských bloků  dle vypracované územní studie  a 

vydaného územního rozhodnutí  

e) V rámci územního plánu hledat vhodnou lokalitu pro parkoviště  kamionů  mimo historické 

centrum respektive  vymístit kamiony ze stávajícího místa Na Dlouhé Louce  a ulice Na 

Sádkách. 

 

 

 

BODY K ŘEŠENÍ Z PŘEDCHOZÍCH JEDNÁNÍ: 

1. Je nutno řešit pěší komunikaci od Husovy ulice k obchodnímu domu KAUFLAND, která je 

vytvořena z betonových citybloků. V této trase dále vzniká za deštivého počasí v místě před 

vstupem na stadion, zaplavená plocha. Nutno řešit odvodnění veřejné komunikace v tomto 
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místě a dále její opravu a to zejména s ohledem na velký nárůst dopravy z prostoru vznikající 

lokality s RD Švábův Hrádek. Komunikace není osvětlena. Prezentovat SVS a vyžádat si 

stanovisko jak bude řešeno. bude  ověřeno , jaké jsou možnosti  

2. Jak bude řešeno parkování  kamionů u KAUFLANDu ,  zvažovalo se přemístěními mimo 

centrum. jaký je plán. Dotaz na  majetkové nebo SVS. 

3. Jak funguji dnes toalety dříve pro car centrum na par. č.  1620/3  v k. ú. ČB  2. Dotaz na SVS  

nebo majetkové bude řešeno  

4. Byly předloženy následující  podněty pro činnost FCC a témata : 

o Označení všech svozových míst tabulí s informacemi o vyvážení a dále jednoduchým 

manuálem pro třídění, navrhnout a vyrobit jednoduchý a  přehledný návod -  ověřit 

u FCC a SVS MČB ten by obsahoval  i čas svozu , bude řešeno za všechny skupiny 

o je uvažováno v koncepci  odpadového hospodářství s rozmístěním kontejnerů / 

nádob na sběr olejů z domácností  ? 

o Jaký klíčem jsou rozmisťovány kontejnery na bioodpady, proč nejsou na Lučním 

jezu, bylo žádáno  - dotaz na FCC; bude řešeno za všechny skupiny  

o  Hustota odpadkových košů, jejich typy a četnost vyvážení , hustota není dostatečná 

dotaz na SVS MČB; vyzýváme ostatní členy zejména z lokality Šumava , aby prověřili 

dostatečnou hustotu městského mobiliáře -  všichni členové  

5. Jakým klíčem se provádí obnova zeleně  a existuje plán  obnovy zeleně na městských 

komunikacích  a ulicích  ?  ověřit na SVS MM ČB, bude ověřeno zda je koncepce a zda je 

zadána údržba stromů (komu a jakou intenzitou)  

6. Jakým klíčem je postupováno při výstavbě nových bytových a kancelářských domů  při 

definování  počtu parkovacích míst – dotaz stavební úřad 

7. Jaký je strategický plán se Stromovkou , bude obnoveno  koupaliště  ? dohodnut se na městě 

zda neuspořádat  na netu diskusi o  rozvoji  města – dotaz na OÚPA  LM ověří 

8. Bylo upozorněno  na velmi časté porušování  zákazu  vjezdu motorových vozidel  na 

cyklostezku  mezi řekou Vltavou  a zimním stadionem.  Z Mánesovy ulice zde přes zákaz najíždí 

vozidla k zimnímu stadionu  vznikají zde kolize s cyklisty  zejména v místě napojení  lávky přes 

řeku, kde je vysoký a nepřehledný horizont -  s odborem dopravy nebo SVS  řešit dopravní 

opatření (dopravní značka není dostatečná).  LM ověří 

9. Členové upozornili na velmi špatný technický stav  obchodního centra na sídlišti Šumava 

(rezaté sloupy  podloubí. Konstrukce se nachází na pozemcích Statutárního města České 

Budějovice – oslovit SVS popřípadě oslovení státního stavebního dohledu  s odkazem na 

nevyhovující  statický stav a nebezpečný pro veřejnost.  informováno IJ  již je provedeno 

výběrové řízení , bude realizována oprava 

10. Bylo diskutováno i téma Koněspřežní dráhy a její případné obnovy a hledání dalších témata pro 

oživení města. Úkol pro komisi , hledat v hodná  témata kultura , rozvoj , společenské dění   

11. Doporučení občanů u Lučního jezu vytvořit alespoň dva vstupy do řeky odstraněním velkých 

kamenů pro přírodní koupání, lobovat PVL a investiční obor  

12. úkol na členy komise podívat se na  návrh   materiálu bod j)  kde je prezentován záměr 

transformovat  územní skupiny na osadní výbory  dle  zák. č.  128/2000 Sb. o obcích 

LM informoval o průběhu jednání  o osadních výborech, kdy jejich zřízení bude znamenat 

přečíslování   domů  apod. , jedná se o jiném řešení   
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13. skupina obdržela stížnost na obtížné vyjetí MHD z ulice Opletala na Branišovskou, kde v ranních 

hodinách – špičkách  není  snadné vyjet na ulici Branišovská.  Směřovat na náměstka pro 

dopravu  

14. členové komise připravit  téma dopravy  ze Švábova Hrádku s ohledem na narůstající  zástavbu 

RD a bytovými domy .  

15. JL informoval o výstavbě v lokalitě Na Sádkách – Na Zlaté stoce a jednání jejich sdružení 

s Městem České Budějovice. Skupina žádá, aby bylo ověřeno  jaké byly podmínky ze strany 

města jsou definovány  novou výstavbu  v této lokalitě, kdy k vznikajícím bytům není dostatečná 

infrastruktura v podobě  parkovacích míst, chodníků, kapacitních komunikací 

Seznámení  přítomných s postupem schvalování územního plánu, s tím, že dle legislativy by měl 

být projednán do  roku  2022. byly vytvořeny stránky …., které se zabývají  územním plánem. 

V současně době jsou očekávány podněty do územního plánu .  

ČLENOVÉ KOMISE A PŘÍTOMNÍ OBČANÉ PŘEDLOŽILY  PODNĚTY DO NÁVRHU 

ÚZEMNÍHOP,LÁNU  VIZ 1. BOD ZÁPISU  

 

 

Termín dalšího jednání :  nebyl stanoven,  předsedkyně  rozešle pozvánky. 

Zapsal :  V.Meškan 

Přílohy :  bez příloh  


