
Z Á P I S 

Z 23. schůze územní skupiny č. 5 dne 26. 2. 2019 

 

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

Radim Vrobel 

Nepřítomni:  Mgr. Libor Moravec, Milan Maroušek, Ing. Jan Mádl, Ing. Marek Šmída, Ing. 

Pavel Kolář, Ing. Irena Sokolová, Martin Novotný, Vladimíra Hrušková 

Program: 

1. Na schůzi byly prezentovány stanovy Výboru pro místní samosprávu a IT (výbor), 

které v sobě obsahují i organizační řád Územních skupiny. Skupina je vzala na vědomí 

a zhodnotila, že se její činnost prakticky nezmění. Předseda skupiny bude muset být 

schválen zastupitelstvem po navržení výborem. Skupina podpořila ve volbě 

současného předsedu Petra Vodrážku. 

2. Výbor požádal skupinu o zvážení míst vhodných pro umístění vývěsních tabulí 

skupiny. Skupina se shodla prozatím na pěti variantách, které ještě budou diskutovány. 

Jejich umístění je zobrazeno v příloze. 

3. Na březnovou schůzi 26. 3. byl pozván i pan náměstek Konečný. Skupina řešila 

problémové body a připomínky, které náměstkovi předloží. Výčet je v příloze. 

4. Dále byla řešena zimní údržba komunikací, hlavně chodníků a cyklostezek. Skupina se 

shodla na jejich nedostatečném ošetření. Celý týden byly chodníky a páteřní 

cyklotrasy pokryty tvrdým ledem, bez jakéhokoli posypu, ať už pískem, štěrkem nebo 

solí. Skupina žádá o zhodnocení lednové a únorové údržby. 

Podnět pana Lanze: v Dukelské ulici nejde provádět kvalitní zimní strojovou údržbu 

kvůli nedostatečným šířkovým poměrům chodníku. Jsou zde instalovány lampy, kvůli 

kterým neprojede sypač. Dalším problémem jsou odstavené popelnice na tomto 

chodníku. Tento problém je i v řadě dalších ulic. 

5. Předseda informoval členy skupiny o projektu a dalším vývoji rekonstrukce Plavské 

ulice. Projekt řeší řadu podnětů, které skupina měla. 

6. Diskuse se také vedla ohledně plánovaného přemostění přes řeku Vltavu u nemocnice. 

Předseda požádal členy, aby nad tímto projektem přemýšleli a zhodnotili jeho dopad 

na území skupiny. Do budoucna bude muset skupina vyjádřit svůj postoj. 

7. Pan Vrobel informoval skupinu o záměru teplárny vybudovat místo pro odkládání 

kontejnerů v Komenského ulici u Billy. Informační cedule je zde řadu měsíců, ale 

zatím se nic neděje. Je to stále aktuální? 

Pan Vrobel vznesl podnět ke kontrole vrby u novostavby bytového domu v místě 



bývalé sodovkárny. Tento strom před nedávnem hořel patrně i uvnitř v dutém kmeni. 

Další podnět byl ohledně nevhodného parkování v ulici B. Němcové před kostelem. 

Podnět bude přednesen příští měsíc panu náměstkovi Konečnému. 

8. Příští schůze je naplánována na 26. 3. 2019 v 17:00 v klubovně DK Metropol. 

 

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. 2. 2019 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 27. 2. 2019 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 

 

Přílohy: 

1. Návrhy míst pro umístění vývěsních tabulí 

https://mapy.cz/s/3plE1 

 Havlíčkova kolonie u Vesny 

 Poliklinika Jih 

 Náměstí Jiřího z Poděbrad 

 Antala Staška 

 Centrum Rožnov 

https://mapy.cz/s/3plE1


 

 

2. Body pro náměstka Konečného 

 Výstavba Luční jez 

 Rekonstrukce Lidické a Mánesovy 

 Záchytné parkoviště u Kubouška – Rožnov Jih 

 Křižovatka Mánesova u Billy – cyklisté a závora 

 Nekoncepčnost MHD v Rožnově 

 Most u nemocnice 

 Parkování B. Němcové 


