
Z Á P I S 

Z 24. schůze územní skupiny č. 5 dne 26. 3. 2019 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Ing. Vítězslav Velát, Ing. Zdeněk Solfronk, Radim Vrobel, 

Vladimíra Hrušková, MUDr. Lukáš Mareš, Ing. Irena Sokolová, Ing. Marek 

Šmída, 

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

Novotný, Ing. Zdeněk Lanz 

Program: 

1. Na schůzi byl přítomen předseda Výboru pro veřejnou správu a informační 

technologie. Náměstek Konečný se omluvil. 

2. Město zřídilo výbor zastupitelstva města pro Třebotovice a Kaliště, nejde o osadní 

výbor, protože ten podle vyjádření ministerstva vnitra nelze zřídit bez rozdělení 

katastru. Věc má na starosti náměstek Thoma. Budoucnost skupin je tedy zatím 

nejasná. Žádáme proto Radu města, náměstka Thomu a Výbor, aby do budoucna 

informoval o vývoji přímo skupinu. 

3. Skupina předložila návrhy umístění vývěsních tabulí, které byly řešeny minulou 

schůzi. S největší pravděpodobností budou umístěny na přístřešcích MHD. Skupina o 

umístění bude dále jednat. 

4. Předseda předložil návrh řešení renovace parku v Polní ulici od Ing. Arch. Veroniky 

Štojdlové. Tento návrh byl přeposlán předsedovi výboru, který jej projedná 

s odpovědnými pracovníky na magistrátu. Pan Šmída k návrhu doplnil, že by bylo 

vhodné do návrhu zapracovat cyklostezku k lávce přes Mlýnskou stoku. 

 

Skupina žádá, aby veškeré kroky v plánování renovace parku s ní byly diskutovány, 

protože je řeší v rámci sousedského setkání přímo s obyvateli. 

5. Nově rekonstruovaná Lidická ulice osazená zelenými sloupky je nedostatečně 

uklizená. Za sloupky nelze uklízet stroje a ruční úklid zatím neproběhl a zřejmě se ani 

neplánuje. Na ulici je veliká prašnost. Předseda výboru napíše odpovědnému 

pracovníkovi Jihočeského kraje. 

 

V plánu jarního úklidu města chybí úsek Mezi tratěmi. Předseda skupiny napíše panu 

náměstkovi Holickému. 

6. Skupina diskutovala o plánovaném rozšíření parkovacích zón v Havlíčkově kolonii a 

v jižní části města. Podle předsedy výboru se již zřejmě tvoří projekt zón. Vznese 

dotaz na město. 



7. Skupina dále diskutovala o plánovaném přemostění Vltavy u nemocnice. Skupina žádá 

o více informací o této stavbě. 

8. Skupina vytipovala místo pro stavbu workoutového hřiště u dětského hřiště u stezky 

kolem Vltavy u Meteoru. Místo je hojně navštěvované, bez zjevných problémů 

s výstavbou. Předseda pošle návrh SVS a panu náměstkovi Moravcovi. 

9. Příští schůze je naplánována na 30. 4. 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 9. 4. 2019 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 9. 4. 2019 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 


