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Zápis ze schůze územní skupiny č. 4, 

konané dne 27. 11. 2019 

 

 

Místo konání: Komunitní dům, klub seniorů  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: pí Bednaříková, pí. Štýfalová, p. Gazda, ing. Kujal 

Hosté: veřejnost -  dle prezenční listiny 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Úvod  

2. Informace k požadavku na vybudování chodníku v Branišovské ul., lokalitě „U    

            hada“ p. Saipt 

3. Info k Lišovskému rybníku 

4. Došlé podněty občanů 

5. Různé 

 

 

Bod č. 1 

 Úvod 

 Úvodní slovo ing. Tamary Tefferové  

Bod č. 2 

Informace k požadavku na vybudování chodníku v Branišovské ulici, lokalitě „U hada“  

 

 Z řad veřejnosti navštívil schůzi územní skupiny č. 4 pan Přemysl Saipt, který vlastní 

nemovitost v Branišovské ulici v lokalitě „U hada“ a který se spolu s dalšími vlastníky domů  

a obyvateli dané oblasti již několik let snaží o to, aby byl podél silnice vybudován chodník 

pro pěší.  

 

 p. Saipt sdělil: pěší obyvatelé musí chodit po vozovce a není tam krajnice. Kdo 

prochází, musí někdy ustoupit až do stoky. Je to nebezpečné, protože nyní je to již velmi 

zatížená komunikace a je tam hodně projíždějících aut. Město si kdysi nechalo zpracovat 

urbanistickou studii, kde byl naplánován chodník vedoucí kolem silnice. Občané pozvali pana 

primátora, který rovněž vyhodnotil danou situaci jako nebezpečnou a slíbil podporu. 
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 Když se cesta (chodník) začala projektovat a obyvatelé měli možnost do projektu 

nahlédnout, zjistili, že se cesta nepovede dle urbanistické studie, ale že to bude jakási „lesní 

pěšina“, která bude cca 20 i víc metrů od silnice.  

 

 Obyvatelé si ve většině případů zatrubnili pozemky u silnice před domy, aby alespoň 

v těchto místech měli pěší kam ustoupit. Lesní pěšina dle projektu ústila na první pozemek 

vlastníka, ale nikdo jej nekontaktoval. Proti tomuto řešení vlastníci protestovali.  

 

 Protože chtěli ušetřit město nesmyslné investice, upozornili občani investiční odbor, že 

s touto variantou nesouhlasí. Přesto došlo až na stavební povolení. Pan Saipt proti tomuto 

podal odpor a upozornil rovněž pana primátora, že není projektováno tak, jak bylo původně 

v urbanistické studii a jak by občanům vyhovovalo. Upozornili rovněž na možná rizika – ženy 

nebudou chtít chodit po tmě a i kdyby se zavedlo osvětlení, je cesta lesem, kde není mnoho 

kolemjdoucích riziko.  

 

 Přesto bylo občanům sděleno, že tuto variantu posvětil odbor ŽP. Odbor ŽP sdělil 

občanům na dotaz, že v dané oblasti je lesní tůň a tak není možné vést cestu v místě, kde to  

občané požadují.  

 

 Na základě této odpovědi kontaktovali občané odborníky z Jihočeské univerzity se 

žádostí o posouzení lesní tůně co do biodiverzity.  

 

Bylo zjištěno, že voda je bez života, zbavená kyslíku a nic tam nežije. Musela by se 

vybagrovat, vykácet stromy okolo, aby tam nepadalo listí a teprve poté by se mohlo hovořit 

o „bio tůni“. Nikdo se dlouho o tuto lokalitu nestaral, vyrostly tam samé náletové dřeviny, 

které nemají žádnou hodnotu.     

 

S výsledkem bylo město seznámeno a rovněž s výsledkem byla předána petice. 

Koncem minulého roku svolal pan primátor jednání, kterého se zúčastnili pan primátor, 

náměstek ing. Holický, zástupci investičního oddělení a odboru ŽP, doc. Kaštovský z Jč. 

Univerzity a někteří obyvatelé z dané lokality. Přesto nedošlo ke shodě názorů. Důvodem prý 

bylo, že jsou tam dřeviny, které by se musely kácet a voda, která při dešti protéká stokou na 

odvodnění komunikace.  

 

Pan Saipt namítá, že dřeviny, které se mají kácet i ve variantě lesní cesty mají stejnou 

hodnotu a pokud se jedná o vodu, když se udělá zatrubnění, tak se zachová stávající stav a 

využije se prostor nad stokou a nebudou se muset kácet náletové dřeviny. Chodník by se mohl 

vyspárovat směrem ke  dřevinám. Avšak ani tato varianta nebyla pro město schůdná.  

 

Problém je, že pozemek, resp. komunikace a pozemek s ní související je v majetku 

kraje.  

 

Tím bylo ujasněno, že situace není jednoduchá, protože by muselo dojít k vykoupení 

pozemku,  pokud bude Jč. Kraj souhlasit. 

  

      Předseda pan Špak  sdělil, že se plánuje cyklostezka do Holašovic a možná by byla 

možnost akce propojit. (bylo zjištěno, že je naplánována lesem, tj. neřeší daný problém) 
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Dále pan Michl upozornil, že se plánuje oprava Branišovské ul. a nabídl, že zjistí, jak 

daleko se oprava plánuje udělat – i zde by mohla být možnost …. 

 

Závěrem bylo navrženo, aby se uskutečnila schůzka s panem náměstkem Bouzkem 

(občané dané lokality), který má na starosti majetek, informovat ho a požádat, aby vyvolal 

jednání s krajem.  

 

Pan Saip  ještě uvedl, že při všech jednáních byl pan primátor Svoboda a pan náměstek 

Holický velice vstřícní, jednání s nimi bylo pozitivní a věcné.  

 

 

Bod č. 3 

 Lišovský rybník 

 Telefonicky zjištěny tyto informace: ing. Trůbl sdělil, že je Lišovský rybník 

naplánován a je vyčleněna částka v rozpočtu města ve výši cca 1,5 mil. A že by byl rád, aby 

začátkem roku proběhlo VŘ na zhotovitele.  

Ing. Baumruková sdělila, že dotace na rybník nebude a že se bude dělat z rozpočtu 

města.    

 Ověřeno – položka rozpočtu 39902 

 

Bod č. 4 

 Podněty občanů 

Zastávka J. Bendy – nepořádek, nevhodné umístění odpadkových košů na zastávkách  

Vždy v neděli, pondělí, a nebo po nějakých „akcích v Č. Budějovicích“ je na zastávce 

nepořádek, odpadky, zbytky jídel, plasty, lahve a množství nedopalků cigaret na zemi. 

Návrh, zda by příslušníci MP nemohli častěji po ránu zacházet na zastávku a zda by 

nebylo možno přidat koše na cigarety.  

Další podnět byl na nevhodné umístění košů pod jízdní řády. Z košů se line 

nepříjemný odér, který musí čichat ti, kdo potřebují info o odjezdu MHD.  

 

Komunitní centrum – návštěvníci ruší hodiny probíhající v MC 

Panu Trojkovi byl zaslán e-mail, ve kterém byl upozorněn na tento problém:   

Před budovou se shromažďují nepřizpůsobiví občané ve věku od 8 - 16 let“, výrostci, 

schválně zde kouří, plivou, odhazují odpadky. Při probíhajícím cvičení když jsou upozorněni 
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na to, že se tam cvičí a že ruší, tak naopak ještě zesílí mobily s muzikou, křičí, předvádí 

sexuální posunky k cvičenkám,  apod.  omezují tím hodinu. Opět se shromažďují na schodech 

(neuhnou, když někdo potřebuje projít).   

Většinou někdo z Mateřského centra  volá městskou policii. Pracovníci Městské 

policie, prý vždy ochotně přijedou a vše řeší, ale je dost trapné je pořád volat. 

Pracovníci Komunitního centra byli žádáni, aby zjednali nápravu. Ti co dochází do 

MC a platí si hodiny, nechtějí být obtěžováni hlukem a nevhodným chováním.  

Z odpovědi p. Trojka:  

Vzniklá situace mě i mé kolegy velice mrzí a určitě se jí budeme co nejdříve po 

podzimních prázdninách zabývat. 

O nápravných opatření a řešení této situace Vás budu v dohledné budoucnosti 

informovat. 

Zároveň zvou všechny občany, kteří mají zájem na exkurzi do Salesiánského střediska.  

 

U ostrůvku u Penny vyježděná vlna asfaltu, rozbitá silnice v ul. U rozvodny 

U ostrůvku na přechodu na křižovatce u Penny je vyjetá asfaltová vlna do výše cca 

30 cm.   

V ulici U rozvodny jsou v asfaltu díry a propadlý kanál.  

(v době zápisu již byly silnice opraveny – děkujeme za rychlou reakci) ještě není opraven 

propadlý kanál.  

 

Návrh posunout středovou čáru na Branišovský ul. 

Přišel návrh na posunutí středové čáry u VŚ kolejí na Branišovské ul. – kvůli 

parkujícím automobilům není možné držet se na své straně vozovky a středová čára je 

přejížděna.  

(Dle informace od p. Michla se bude ul. Branišovská v roce 2020 předělávat) 
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Křižovatka ulic Větrné a Branišovské 

Při výjezdu z ulice Větrné na Branišovskou není dobrý rozhled, chtělo by to 

nainstalovat zrcadlo.  

 

Opravy – rozbité lavičky, prorůstající tráva, chybějící stromy, rozbité poklopy v chodníku 

Zasláno na Odbor Správy veřejných statků 27. 11. 2019. 

 

Návrh na posílení MHD autobusů stavějících u zastávky Čtyři Dvory  

Dle sdělení pana Nováka ve středu 6. 11. 2019 bylo slavnostní otevření atletického 

tunelu u ZŠ O. Nedbala. Od pondělí 18. 11. je tady pravidelný  trénink, nejen atletů, ale i 

kondiční příprava ostatních, v době od 16 – do 20hod!! Vstup je z ulice E.Rošického, vedle 

nové, červené volejbalové haly. 

Znovu tedy připomínám posílení dopravy a obslužnosti zastávky Čtyři Dvory 

neb pěšky  na zastávku Rošického asi za 3min.  nelze stihnout ani během! Hrozí, že děti 

přeběhnou frekventovanou ulici, a nepůjdou přes 2 přechody se semafory!! 

 

MHD 

 Opět upozorňujeme na situaci, kdy nejezdí autobusy MHD ze sídliště Máj na sídliště 

Vltava ke Globusu. Je nutné přesedat a autobusy nenavazují.  

Dále autobus č. 18 jezdí málo a má zpoždění.  

 

Bod č. 5 Různé 

 Informace k bodům z minulé schůze – p. Michl 

Nedostatečný počet parkovacích míst – Pravděpodobně letos by mělo být vybudováno 

menší parkoviště cca 70 míst u lesa za terasovými domky. Dále se provádějí vyhledávací 

studie – stavět parkoviště lze pouze na pozemcích ve vlastnictví města.  

Ucelený systém cyklostezek – cyklostezky mimo město jsou vybudované na krajských 

pozemcích a navíc do toho vstupuje Policie. Některé jsou i špatně značené.  
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Haklovy Dvory – kanalizace a cyklostezka – připravuje se projektová dokumentace, měla by 

se dělat současně kanalizace i cyklostezka a dokončeno by mělo být v roce 2022. Již se 

vykupují pozemky.  

Branišovská – dělá se projektová dokumentace 

Přílišné množství semaforů a retardérů -   řeší a navrhuje Policie.  

Retardéry, které nejsou v souladu s TP 85 - Retardéry, které jsou již hotové a nejsou 

v souladu s normou a někde ani s projektovou dokumentací. – Kdo má na starosti, aby bylo 

zajištěno, že budou vyhotoveny v souladu s normou?   

 

Konání další schůze se předpokládá začátkem března 2020 

 

V Českých Budějovicích dne: 7. 1. 2020          zapsala ing. Tamara Tefferová  

 

 

    

 

 

 


