
Z Á P I S 

Z 25. schůze územní skupiny č. 5 dne 21. 5. 2019 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Ing. Vítězslav Velát, Ing. Zdeněk Solfronk, Ing. Zdeněk Lanz, 

, MUDr. Lukáš Mareš, Ing. Marek Šmída, Mgr. Ivan Nadberežný 

Nepřítomni:  Mgr. Libor Moravec, Milan Maroušek, Ing. Jan Mádl, Ing. Pavel Kolář, Martin 

Novotný, Radim Vrobel, Vladimíra Hrušková, Ing. Irena Sokolová 

Program: 

1. Předseda informoval skupinu o vytvoření nové sdílené tabulky se souhrnem podnětů 

skupiny. Pro začátek byl členům odeslán odkaz, kterým mohli tabulku upravovat. 

Skupina se dohodla, že tabulku bude upravovat pouze předseda a její obsah se 

zveřejní. 

2. Vývěsní tabule na zastávkách jsou v Rožnově v současné době nepoužitelné a rozbité. 

Pro sdílení informací skupiny by mohli sloužit starší tabule u zastávky Antala Staška. 

Zřejmě v majetku města či TJ Meteor. Předseda se informuje u TJ Meteor o využití 

skupinou. Další tabule jsou na roku Lidické a Matice školské u pol. Jih. Předseda 

výboru pošle dotaz na SVS. 

3. Záměr skupiny o zřízení venkovní posilovny na stezce u Meteoru byl předán panu 

náměstkovi Vojtkovi, Moravcovi a odpovědnému pracovníkovi z odboru školství a 

sportu, který ho zařadil do soupisu vhodných míst. Tento pracovník skupinu 

informoval o problému se hřištěm v Krumlovské ulici. Vandalové zde ničí vybavení a 

znečišťují okolí. Někteří návštěvníci sem také přináší vlastní velké hrací prvky, které 

zde pak nechávají. 

4. V ulici M. Vydrové byly upraveny trávníky se zničeným povrchem od parkujících aut. 

Byly osazeny dřevěným nízkým zábradlím do doby, než vyrostou keře. 

5. Byl diskutován problém se zvýšením provozu v Havlíčkově kolonii, hlavně v ulici 

Čechově a M. Vydrové. Zdejší komunikace nepočítají s takovým provozem, proto zde 

nejsou ani dostatečně rozmístěny přechody pro chodce ve frekventovaném místě mezi 

autobusovou zastávkou a prodejnou potravin. Protože se ale nejedná o oficiální objízdnou 

trasu, město to neřešilo. Skupina proto žádá o nakreslení provizorního přechodu pro 

chodce na křižovatce ulic Zeyerova a M. Vydrové. Také se skupina přiklání k dočasnému 

prodloužení možnosti projet přes Modrý most a úpravu světelné signalizace na křižovatce 

Matice Školské - Lidická pro zajištění průjezdu více vozidel ze směru od Modrého mostu. 

6. Na Lidické ulici není uklízen prostor za balisety (zelené sloupky bránící parkování), 

tak jak předpokládala skupina už před rekonstrukcí. Byl kontaktován pan Veleba 

z Odboru dopravy JčK. V další etapě rekonstrukce dojde k rozšíření míst s balisety. 



Přislíbil kontaktovat SUS JčK, aby na důkladnější čištění dohlédl. Úklid vozovky 

provádí město. 

7. Skupina požaduje informace ohledně plánovaného rozšíření modrých zón 

v Havlíčkově kolonii a Severní části Rožnova. Podle informací by měl být projekt již 

zpracováván. 

8. Skupina také žádá o dočasnou opravu velkých výtluků v ulici Zeyerova. 

9. Park v Polní ulici: předseda výboru informoval, že oblast zamýšleného hřiště vedle 

garáží je zablokovaná územním plánem pro výstavbu parkovacího domu po dožití 

těchto garáží. Navrhuje první krok dendrologický průzkum stromů v klidové části 

parku. Skupina také navrhuje, aby tato část přešla v plánech péče o zeleň z veřejné 

zeleně do parkové oblasti. Zajistila by se častější seč a lepší péče. V této oblasti 

skupina navrhuje podle zpracovaného návrhu místo pro setkávání, lavičky kolem 

Mlýnské stoky a úpravu stezek. 

Na konci schůze se část přítomných šla podívat na místo parku v Polní ulici. 

10. Příští schůze je naplánována na 18. 5. 2019 v 17:00. 

 

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 22. 5. 2019 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 22. 5. 2019 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 


