
Z Á P I S 

Z 22. schůze územní skupiny č. 5 dne 22. 1. 2019 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Ing. Marek Šmída, Ing. Vítězslav Velát, Ing. Pavel Kolář, Ing. 

Irena Sokolová, Vladimíra Hrušková, Ing. Zdeněk Solfronk, Ing. Zdeněk Lanz, 

Martin Novotný 

Nepřítomni:  Mgr. Libor Moravec, Milan Maroušek, Mgr. Ivan Nadberežný, Ing. Jan Mádl, 

Radim Vrobel 

Program: 

1. Předseda přednesl informace z nově ustaveného Výboru pro veřejnou správu a IT. 

Předseda výboru požádal předsedy skupin o pokračování schůzí, zároveň dodal, že se 

připravuje pilotní projekt pro přeměnu Územních skupin na Osadní (místní) výbory, 

kde by předseda měl větší pravomoci definované zákonem o obcích. Dále bylo na 

výboru diskutováno o zveřejnění plánu doplnit stavy skupin dalšími aktivními občany 

s tím, že budou zachováni současní členové. Plánuje se také pořízení vývěsních 

skříněk, kde by skupina zveřejňovala zajímavé a důležité informace občanům. 

2. Dále byly projednávány body, které v minulosti skupina projednávala. Vybrali se ty 

stále aktuální, které předseda zapíše do tabulky se kterou bude skupina dále pracovat. 

3. V rámci projednávání bodů byla diskuse o Plavské ulici. Je požádáno o zahájení 

územního řízení, kdy se bude ulice rozšiřovat od železničního přejezdu až k Novému 

Roudnému. Tento projekt nebyl se skupinou vůbec projednáván, ani nebyla 

informována. Předseda skupiny pošle dotaz náměstkům Holickému a Konečnému. 

4. Skupina nemá žádné další informace ohledně protipovodňových opatření na Malši. V. 

Hrušková se dotáže náměstka Holického. 

5. Informace od pana Šmídy, člena výrobního výboru rekonstrukce Zeyerovy ulice za 

skupinu. Do projektu nebudou připomínky občanů ohledně zvýšení míst zeleně včetně 

výsadby stromů zapracovány. Při samotné rekonstrukci se možná zeleň vysadí. 

Zástupci města přislíbili bezpečnostní opatření v Budovcově ulici před MŠ. 

 

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 27. 1. 2019 

 



Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 27. 1. 2019 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 


