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Zápis ze schůze územní skupiny č. 4, 

konané dne 30. 1. 2019 

 

 

Místo konání: Komunitní dům, klub seniorů  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: 

Hosté: 

 

 

 

 

Program:  

1. Úvodní slovo předsedkyně Ing. Tamary Tefferové  

2. Informace k fungování územních skupin v novém období 

3. Připomenutí dosud nevyřešených problémů  

 

 

 

Bod č. 1 

 Úvod 

 Úvodní slovo ing. Tamary Tefferové  

Bod č. 2 

 Informace k fungování územních skupin v novém období 

 Dne 15. 11. 2018 byl usnesením zastupitelstva č. 10/U/2018 zřízen Výbor pro 

veřejnou správu a informační technologie ZM ČB (dále jen „Výbor“). 

Ing. Tefferová představila předsedu Výboru MUDr. Lukáše Mareše a kontaktního 

člena Výboru pana Jana Michla. 

 Dále všechny informovala o tom, že se pracuje na novém Statutu Výboru, po jeho 

přijetí by měl název Územní skupiny (dále jen „Skupina“) zůstat. Pravděpodobně proběhnou 

nové nominace členů do Skupin, některé se mohou rozdělit, ev. spojit. Zároveň je zkoumána i 

možnost, že bude určen pouze předseda Skupiny a členové skupiny by nebyli přesně určeni. 

Skupinu by korigoval předseda Skupiny (resp. není účelem, aby se skupina skládala z velkého 

počtu lidí). Nový Statut by měl být schválen na zasedání Výboru dne 20. února 2019. 

 Pan Plucha sdělil, že vzhledem k tomu, že Haklovy Dvory mají odlišné problémy než 

má sídliště, uvítali by spojení s jinou Skupinou, která by měla obdobné problémy, např. 

s Kalištěm. V případě, že by nebylo možno Haklovy Dvory přidat k jiné skupině, bylo by 

vhodné přijmout za člena dalšího obyvatele z Haklových Dvorů. Zcela samostatnou skupinou 

však být nechtějí.     
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Pan ing. Kujal naopak vznesl požadavek na to, aby Zavadilka patřila do Skupiny se sídlištěm 

Máj, neboť jsou téměř propojené a mají stejné problémy.    

 Dále byla diskutována možnost instalování vývěsek: jedna vývěska na sídlišti Máj – u 

Komunitního centra, druhá na Zavadilce – na zastávce autobusu, třetí v Haklových Dvorech – 

přesné místo ještě bude upřesněno.  

Bod č. 3 

 Připomenutí dosud nevyřešených problémů 

 

 Skupina je žádána, aby se prioritně zaměřila na úklid a shromažďovala podněty a 

předávala je nejlépe přímo panu Janu Michlovi, ev. MUDr. Lukáši Marešovi. 

 Lišovský rybník – dosud nebyla provedena jeho revitalizace, jak již bylo přislíbeno 

v loňském roce. Mgr. Nadberežný uvedl, že na konci loňského roku jednal opětovně s ing. 

Trůblem, jednatelem společnosti LaR, který potvrdil, že Lišovský rybník byl zařazen mezi 

dotované akce, ale stavbu nelze zahájit, protože ministerstvo ještě provádí výběr firmy pro 

měření objemu zabahnění. Teprve následně může být potvrzeno přidělení dotačních peněz. 

Uvedl také, že v tomto stavu věcí může dojít k realizaci projektu až v roce 2019.  

 Skupina upřednostňuje uvedení rybníku do původního stavu. Současný návrh je 

provést jeho částečné odbahnění a z části sedimentu zbudovat ostrůvek, na kterém budou 

hnízdit ptáci. Pokud by byla ještě možnost tuto variantu změnit a uvést rybník do původního 

stavu, obyvatelé sídliště Máj i ze Zavadilky by tuto možnost uvítali. Prosíme provést dotaz na 

ŽP. 

 V souvislosti s rybníkem a jeho revitalizací bylo opětovně upozorněno na zanesené 

stoky v lese Bor, které původně přiváděly vodu do Lišovského rybníku. 

 Dále bylo připomenuto, že zde byl požadavek na udělání přechodů pro chodce 

v místech, kde děti při cestě do školy musí přecházet silnici. 

  Bylo upozorněno na velké množství autovraků – diskutováno o možnostech jejich 

odstranění v případě, když mají značku, když nemají značku; a v případě, když sice mají 

značku, ale nemají platnou technickou prohlídku.  

 Znovu byla diskutována zoufalá situace s parkováním – zjistit možnosti výstavby 

parkovacích domů nebo jiné možnosti parkování.  

 Další požadavky: oprava laviček, oplotit dětské hřiště v ul. Chlajna 

 Oslovit myslivecké sdružení, zda by bylo možno korigovat přemnoženou černou zvěř. 

 Byl přednesen požadavek na dobudování cyklostezek. Po uplynutí doby udržitelnosti 

revitalizace Máje (tj. 5 let od realizace), což u některých částí sídliště Máj nastane již letos, 

navrhujeme vybudovat cyklostezky tak, aby na sebe navazovaly. V místech, kde cyklostezky 
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přerušují např. stezky pro in-line, rozšířit tak, aby odpovídaly předpisům o cyklostezkách 

(např. kolem „koulového parku“). 

 Zrychlit linky MHD – např. aby projížděly některé linky i propojkou ze sídliště Máj na 

sídliště Vltava.  

Opravit jízdní řády tak, aby odpovídaly skutečné doby jízdy - dojezdy autobusů 

neodpovídají skutečnosti. Lépe načasovat, aby jednotlivé spoje na sebe navazovaly.  

Dotaz, zda se neplánuje změna v trasách a časech linek MHD.    

 

Haklovy Dvory  - Pan Plucha připomněl požadavek na zbudování kanalizace, který 

byl již několikrát diskutován v minulém období.    

Dále požadavek na měření rychlosti v obci a rovněž by občané uvítali v zájmu 

bezpečnosti chodníky kolem hlavní silnice. Padl dotaz na slibovanou cyklostezku za 

Zavadilky do H. Dvorů – zda je v plánu a v jakém časovém horizontu.  

 

Zavadilka  - p. Kadlec připomněl požadavek na hřiště v blízkosti rybníka.  

Žádáme o informaci,  zda by LaR byli ochotni strpět na vytipovaném pozemku hřiště 

pro děti.  

 

 

 

Další schůze ÚS č. 4 je předběžně plánována na 13. 3. 2019.  

 

V Českých Budějovicích dne: 5. 2. 2019          zapsala ing. Tamara Tefferová  

 

 

    

 

 

 


