
Z Á P I S 

Z 27. schůze územní skupiny č. 5 dne 17. 9. 2019 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Ing. Irena Sokolová, Ing. Zdeněk Solfronk, Ing. Zdeněk Lanz, 

Radim Vrobel, Vladimíra Hrušková 

Nepřítomni:  Mgr. Libor Moravec, Milan Maroušek, Ing. Jan Mádl, Ing. Vítězslav Velát, 

Mgr. Ivan Nadberežný, Ing. Marek Šmída, Ing. Pavel Kolář, Martin Novotný 

Host: Michal Kolář 

Program: 

1. Předseda informoval skupinu o rezignaci předsedy Výboru pro veřejnou správu a IT a 

volbě nového předsedy Josefa Špaka. 

2. V blízkosti zastávky Antala Staška je stará nástěnka, která zřejmě sloužila TJ Meteor. 

Podle jejich informací nástěnku nepoužívají více než 20 let a ani o její použití nemají 

zájem. Ani SVS neví o její existenci. Skupina proto nástěnku využije pro prezentaci 

důležitých informací. 

3. V ulici F. A. Gerstnera u Billy je po desáté hodině večer vypnuto veřejné osvětlení. 

Jedná se o hojně využívanou trasu jak pro pěší, tak pro cyklisty. Nepravidelně je také 

zavírána závora uzavírající část parkoviště, která brání i v průjezdu cyklistů. 

V nočních hodinách navíc není vidět, což může způsobit zranění. 

4. Přesto, že z odboru dopravy krajského úřadu byl přislíben kvalitnější úklid Lidické 

ulice, hlavně v místech za balisety, situace je pořád stejná. Ruční čištění neprobíhá a 

prašnost je stále veliká. 

5. U kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce ulic J. Hůlky a Boh. Kafky téměř 

každodenně někdo nechává pytle s odpadem a ostatní odpad mimo kontejnery. 

Skupina žádá o umístění cedule o zákazu skládky pod pokutou, jako je u kontejnerů 

v Krumlovské ulici a větší dohled policie, případně umístění záznamového zařízení 

(např. fotopast), jelikož se to opakuje každý týden, patrně i ve stejnou dobu. Cedule by 

bylo vhodné osadit i v jiných lokalitách, např. v ulici U Malše. 

6. Město zpracovává nový plán MHD a na workshopu 26. 9. ve 14:00 bude možné 

přednést připomínky. 

7. Pan Michal Kolář přednesl skupině svůj podnět ohledně zřízení tzv. Pumptracku, 

dráhy pro sportovní jízdu na kole. Podle něj by mohla být zřízena v místě za garážemi 

u parku v Polní ulici, případně i jinde. Na Máji je jedna dráha zanedbaná. Skupina 

doporučila obrátit se na odbor školství a tělovýchovy, V. Hrušková se informuje na 

městě. 



8. Bylo diskutováno o polní cestě z Roudného k ulici Krumlovská. Tato cesta by mohla 

po rekonstrukci sloužit nejen cyklistům, ale i pro děti docházející do ZŠ Kuby. 

9. Po e-mailu budou navrženy další schůze skupiny. 

 

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c), a = počet hlasujících pro, 

b = počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi 

 

V Českých Budějovicích dne 19. 9. 2019 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 19. 9. 2019 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 


