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Zápis ze schůze územní skupiny č. 4, 

konané dne 11. 9. 2019 

 

 

Místo konání: Komunitní dům, klub seniorů  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: pí Bednaříková, p. Plucha, p. Novák, p. Kadlec, p. Michl 

Hosté: veřejnost -  dle prezenční listiny 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Úvod  

2. Informace k Novému územnímu plánu Českých Budějovic  

3. Různé 

 

 

Bod č. 1 

 Úvod 

 Úvodní slovo ing. Tamary Tefferové  

Bod č. 2 

Informace k Novému územnímu plánu Českých Budějovic  

 

 Ing. Tefferová podala informaci o tom, že vzniká „Nový územní plán České 

Budějovice“ (dále jen „ÚP“) V průběhu prázdnin byly Územní skupiny vyzvány k podání 

podnětů na řešení do  ÚP. Za ÚS č. 4 návrhy, podněty poslala ing. Tefferová.  Dále 

informovala přítomné a hosty o tom, že Pirátská strana vytvořila web na kterém jsou umístěny 

informace týkající se ÚP.   

    

Adresa stránek:    https://cb.pirati.cz/uzemni-plan 

 

Zde jsou k nalezení podněty ze všech skupin, postupně jsou přidávány podněty 

z jednotlivých komisí, podkladové materiály a další informace. Součástí webu je také 

možnost přihlásit se k zasílání novinek.  

 

MUDr. Mareš informoval přítomné o   postupu při řešení ÚP. V současné době je 

nastavena komunikace s Územními skupinami.  V první fázi se bude vyhotovovat 

„Problémový výkres“ a po jeho vyhotovení bude umožněno skupinám jej připomínkovat. 

Rovněž by se mělo konat veřejné projednání atp.  

https://cb.pirati.cz/uzemni-plan
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Pokud by měl kdokoli nějaký návrh, podnět, představu  do ÚP, prosím o její zaslání na 

adresu  tamara.tefferova@seznam.cz 

 

Bod č. 3 

 Různé 

  

Haklovy Dvory  

– požadují: vybudování kanalizace – bylo rovněž součástí návrhu do ÚP 

                   výstavbu chodníku okolo hlavní silnice – z důvodu bezpečnosti 

                    zbudovat cyklostezku ze Zavadilky do H. Dvorů  

 

Workshop k MHD 

- Pro Město ČB se zpracovává studie „Strategie rozvoje MHD“ proto se uskuteční 

pracovní schůzka  jejímž cílem bude diskuse nad mobilitou ve městě a úlohou MHD. Skupina 

byla požádána o vyslání jednoho zástupce.  

- Prosím o zaslání případných podnětů na adresu tamara.tefferova@seznam.cz 

  

Tráva rostoucí z chodníků 

- Na sídlišti Máj po revitalizaci z chodníků ze zámkové dlažby vyrůstá tráva. Bylo 

sděleno, že bude odstraňována pomocí stroje na horkou páru. Vzhledem k tomu, že zatím 

k tomuto nedošlo, žádáme o zjištění situace, případně zajištění odstranění jiným způsobem.  

Vrbenské rybníky 

- Byl položen dotaz z veřejnosti, zda v jejich okolí by nebylo možno postavit lavičky.  

 

Altánek u propojky Máj – Vltava  

- Stížnosti na nepořádek, nevynesené koše. 

 

 

mailto:tamara.tefferova@seznam.cz
mailto:tamara.tefferova@seznam.cz
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Odpadkové koše 

- Bylo poukázáno na to, že na všech koších stále nejsou víka, lidé je přenášejí z jednoho  

na druhý, aby zabránili nepořádku kolem koše u jejich vchodu. Dále bylo poukázáno na to, že 

některé koše již mají uvnitř děravé nádoby. A v neposlední řadě bylo konstatováno, že 

všechny koše nejsou stejné a na některé, s kulatými okraji není možné víka vyrobit, potom by 

bylo třeba najít nějaké řešení, aby nedocházelo k nepořádku kolem nich z důvodu větru nebo 

aktivitou ptáků.    

- Bude prověřena udržitelnost revitalizace a následně bude dán požadavek na 

optimalizaci množství košů. Dále dáváme návrh na to, aby před Českou poštou byl umístěn 

kontejner na papír.   

 

Lavičky  

- Prosíme o opětovné opravení laviček na sídlišti, po poslední opravě došlo přes léto 

k jejich opotřebení a v některých případech poničení. Bylo by potřeba obnovit,  jak dřevěnou 

sedací část, tak u laviček okolo „Koulového parku“ i rozviklané „opěry“, místy již chybí 

lavičky úplně.  

 

Přerostlé větve  

- Požadavek na zkrácení větví stromů a keřů v blízkosti chodníků a silnic, během jara a 

léta došlo k jejich opětovnému nárůstu tak, že v některých místech není možné vzpřímeně 

projít.   

 

Lanovka 

-   Dle vyjádření občanů bydlících v blízkosti po opravě se hluk zmírnil, avšak 

postupem času se začíná opotřebovávat a tím je hlučnější. Večer je lanovka zamykána, avšak 

někdy až později, než bylo slíbeno. Skupina dávala návrh na její úplné odstranění. Dle 

informací nyní nelze odstranit, protože probíhá reklamační (patrně i soudní) řízení.     

 

Hřiště za ul. J. Bendy (u lesa) 

- Z řad veřejnosti byl dán požadavek na vytvoření jiného povrchu z důvodu bezpečnosti 

dětí při hraní.  
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Rozbitý herní prvek K. Chocholy 

- K rozbitému hernímu prvku byly sděleny tyto informace: prvek je objednán u 

dodavatelské firmy, bohužel i po urgenci nebyl zatím dodán. Na místě bylo provedeno 

provizorní opatření (zapáskování) zamezující pohybu v prostoru možného zranění z důvodu 

poškozeného herního prvku. Toto bylo neznámou osobou odstraněno. Bude provedeno 

celkové odstranění zbytků herního prvku, aby se předešlo možnému úrazu. Po jeho obdržení 

bude na dětské hřiště nainstalován. 

 

Skupině bylo oznámeno, že MUDr. Mareš končí ve funkci předsedy Výboru pro  a jeho 

nástupcem bude pan Josef Špak. 

 

Jménem skupiny děkuji dosavadnímu předsedovi Výboru pro veřejnou správu a IT ZM 

ČB MUDr. Lukáši Marešovi za výbornou spolupráci a novému předsedovi panu Josefu 

Špakovi přeji hodně úspěchů ve funkci.  

 

Konání další schůze se předpokládá 27. 11. 2019  

 

V Českých Budějovicích dne: 18. 9. 2019          zapsala ing. Tamara Tefferová  
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DODATEK K ZÁPISU: 
Dobrý den, v příloze zasílám zápis ze schůze konané dne 11. 9. 2019. 
 
 
 
Nad rámec zápisu ještě uvádím tyto informace: 
 
Bylo shodnuto, že do zápisu se nebudou dávat požadavky, které nejsou řešitelné, které se neustále 
opakují z měsíce na měsíc a je potřeba dát čas na jejich realizaci (zopakují se až po čase), opětovné 
informace u kterých již máme lhůtu na provedení a která ještě neproběhla atp.  Naopak nad rámec 
probíraného do zápisu budou uváděny informace, které sice přišly později a nemohly být na schůzi 
probrány, ale pro širší veřejnost důležité. (Zde info k rozbitému hernímu prvku.) 
 
 
Na schůzi jsme probrali situaci H. Dvorů s tím, že se problematice H. Dvorů budeme více věnovat, 
neboť jsou značně znevýhodněni (mají v našich řadách jen jednoho zástupce).  MUDr. Mareš přislíbil, 
že zjistí, zda by nebylo možno připojit H. Dvory k Třebotovicím a Kališti, kterým byl zřízen samostatný 
výbor. 
 
 
Nového pana předsedu prosím o zjištění, zda město slyší na požadavky H. Dvorů, resp., zda se počítá 
s provedením alespoň některého požadavku v nejbližší budoucnosti.   
 
Děkuji. 
 
 
 
 
Doplnění k  některým podnětům: 
 
-          Lavičky sice opakovaně upozorňujeme, neznamená to však, že by na to nebylo reflektováno.  
Lavičky bohužel vždy po opravě dlouho nevydrží a do roka jsou opět rozbité, byly projednány a jsou 
součástí zápisu. 
 
-          Oplocení u dětského hřiště předseda projednal na SVS a bylo sděleno, že je daleko od silnice a 
navíc není určeno k míčovým hrám, proto nebude řešeno. 
 
-          Stoky, panel a rybník - již na minulé schůzce ing. Hovorka sdělil, že bude provedeno buď 
Koncem roku, a nebo v jeho začátku - proto vyčkáme až bude po této slíbené lhůtě. 
 
-          Některá neposekaná místa - momentálně je trend nesekat veškeré plochy záměrně z důvodu 
zvýšení biodiverzity. 
 
-          Dopravní situace u škol - především je na sídlišti zóna 30, kde se nedělají přechody, dále bylo 
zjištěno, že na cestě do školy na silnicích stojí vždycky dozor (ať už MP, nebo najatí důchodci, kteří 
převádějí děti přes silnici). 
 
-          Dále se MUDr. Mareš  dotazoval náměstka p. Vojtka na dopravně bezpečnostní situaci před 
školami a bylo mu sděleno, že to s řediteli jednotlivých zařízení průběžně monitorují. (žádné 
požadavky nemají) 
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-          Pokud se jedná o MHD byla k tomu minule schůzka se zástupci DP a  na té bylo mimo jiné 
sděleno, že momentálně vzniká nová koncepce a jak je již v zápise uvedeno, bude se konat Workshop 
na který jsou zváni i zástupci ÚS. (resp. pouze jeden zástupce z každé skupiny) 
 
 
Další podněty, které v zápise nejsou řešeny -  skupina se shodla, že nejsou buď řešitelné vůbec, nebo 
je to věcí policie a nebo na ně nejsou podněty z řad veřejnosti, případně se názor veřejnosti liší. 
 
 
Jak jsem uvedla v zápise, máme nového předsedu "Výboru" pana Josefa Špaka. 
 
 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne   Tamara Tefferová 

 


