
Z Á P I S 

Z 31. schůze územní skupiny č. 5 dne 12. 5. 2020 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Ing. Vítězslav Velát, Radim Vrobel, Ing. Irena Sokolová 

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

Martin Novotný, Josef Špak, Ing. Zdeněk Solfronk, Vladimíra Hrušková, Ing. 

Zdeněk Lanz 

Program: 

1. Skupina se sešla u Malého jezu. Předseda informoval skupinu o komunikaci s 

předsedou Výboru pro veřejnou správu a IT, bylo přislíbeno vytvoření e-mailové 

adresy (uzemniskupina5@c-budejovice.cz), dále pak o třech prioritách skupiny, které 

bude přednostně řešit výbor (zóny 30, tříděný odpad od prahu a snímače na 

křižovatkách). Skupina také dostala od SVS nástěnku umístěnou u zastávky Antala 

Staška k užívání. 

2. Skupina si prohlédla okolí veřejných toalet, které jsou nevyhovující. Předseda proto 

předloží za skupinu projekt na obnovu do participativního rozpočtu letošního roku. 

3. Předseda informoval skupinu o kácení stromů okolo Mlýnské stoky. Na podzim nebo 

příští rok dojde o poražení některých suchých či poškozených stromů. Náhradní 

výsadba není známa. 

4. Ze strany SVS, pana Kubeše, byl přislíben důkladnější úklid Lidické, včetně ručního 

úklidu za balisety a kropení v letních měsících. Skupina bude úklid dále monitorovat. 

5. Skupina také na místě zhodnotila špatný stav cest a pěšin u Malé jezu. Navrhujeme 

vytvořit šotolinovou cestu okolo Malše. 

6. Bylo diskutováno plánované zavedení parkovacích zón v Havlíčkově kolonii a 

Lineckém předměstí. Skupina diskutovala nad nutností vybudování infrastruktury, 

jako jsou záchytná parkoviště, ještě před zavedením zón. 

7. Parkem u Malého jezu projíždí velké množství aut. Dopravní značka, která je těžko 

viditelná, zakazuje jízdu mimo zásobování, není zde ani omezení rychlosti. Z hlediska 

bezpečnosti skupina žádá o nové značení, vjezd pouze na povolení magistrátu. 

 

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 25. 5. 2020 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

mailto:uzemniskupina5@c-budejovice.cz


 

Zápis byl odeslán 25. 5. 2020 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit do tří dnů od 

odeslání. 

 


