
Z Á P I S 

Z 28. schůze územní skupiny č. 5 dne 21. 1. 2020 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Vladimíra Hrušková, Ing. Zdeněk Solfronk, Radim Vrobel 

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

Ing. Marek Šmída, Ing. Pavel Kolář, Martin Novotný, Ing. Irena Sokolová, Ing. 

Zdeněk Lanz, Josef Špak 

Program: 

1. Na skupinu se obrátila s podnětem paní Krýchová z Rožnova. Upozorňuje na volnou 

parcelu v majetku města v nově vznikající části Sluneční čtvrť. Jedná se o parcelu 

3114/21 Č. Budějovice 7. Prozatím zde SVS sází zeleň. Skupina žádá o informace, 

jestli má město s využitím parcely nějaké plány a zda developer neplánuje v této čtvrti 

dětské hřiště. 

2. Skupina se hodlá účastnit nového projektu participativního rozpočtu. Byly 

diskutovány návrhy, které skupina navrhne k realizaci. Nejpravděpodobnější variantou 

je oprava veřejných WC a kiosku u Malého jezu. Projekt skupina vybere na dalších 

schůzích, až budou známé podmínky rozpočtu. 

3. Předseda ukázal skupině fotografie (v příloze) z nově rekonstruované Lidické třídy. 

Skupina považuje rekonstrukci za velice nezdařenou. Přechodové ostrůvky způsobují 

nebezpečné situace, hlavně při jízdě cyklistů. Skupina žádá o prověření rekonstrukce, 

dodržení všech rozměrů a dopravního značení. 

4. Skupina žádá o úpravu časů světelně řízeného přechodu pro chodce u zastávky Antala 

Staška. Doba mezi změnou signálu pro chodce na červenou a zelené pro automobily je 

přibližně tři vteřiny. Bylo by žádoucí prodloužit tuto prodlevu. 

 

Nově instalované kamerové snímače nereagují na cyklisty. Skupina žádá o prověření 

případně přenastavení, aby křižovatky reagovali i na cyklisty. Jedná se zejména o 

křižovatky Boženy Němcové a Schneidera, Čechova a Mánesova. 

5. Chystá se projekt na rekonstrukci ulice L. Kuby v Rožnově. Skupina žádá o zapojení 

do přípravy projektu. Byl vznesen dotaz, kdo rozhoduje o podobě rekonstruované 

ulice. 

6. Před ZŠ Kuby v Rožnově je již několik let v chodníku připraveno místo pro výsadbu 

stromu, foto v příloze. Skupina žádá o výsadbu vhodného stromu. 

7. Další schůze územní skupiny se uskuteční 18. 2. v restauraci U Havlíčka. 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 30. 1. 2020 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 30. 1. 2020 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 

Příloha: 

Přechod pro chodce u křižovatky Lidická a Papírenská. Zúžení jízdního pruhu z pravé strany. 

 



Výrazná spára přesně v místě jízdy cyklistů. 

 

 

Místo pro strom před ZŠ Kuby v Rožnově 

 


