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Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 1. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých 

Budějovic konaného dne 27. 1. 2020

Přítomni: Renata Čečková, Radek Holler, Iveta Matušková, Šárka Medvecová, Ing. Ivo 
Moravec, Petr Novotný, Mgr. Robert Procházka, Hana Štarková, Ludmila 
Taberyová, Jan Vaňata

Omluveni: Marcela Medová

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Jan Borovka, Mgr. Tomáš Kubeš

Schválený program:

1. Zahájení jednání
Jednání výboru zahájeno v 17:30 hodin předsedou panem Ivo Moravcem.
Navržený program jednání byl schválen všemi hlasy přítomných členů výboru.
Na jednání výboru se dostavili občané z Třebotovic a Kaliště viz bod č. 4.

2. Vodovod a kanalizace v obci Kaliště- nová projektová dokumentace
Vodovod a kanalizace v obci Kaliště: dotaz na Ing. Šedu z investičního odboru na termín 
jednání výrobního výboru a harmonogram prováděných prací.

3. Dotazy a připomínky z jednání dne 16.12.2019
*projekt- obchvat Srubec a jeho dopad na obec Třebotovice a Kaliště
*chodníky v obcích, radar v obci Kaliště
*mostek v Třebotovicích- sloupky a snížená rychlost
*petice obyvatel části Třebotovice, pod rybníkem Lusný 
Přijato usnesení č. 1/2020 (10 - 10,0,0)
Radar v obci Kaliště: opětovný podnět na umístění ve směru od Českých Budějovic.
Černá skládka v obci Kaliště: podána žádost o odstranění na odbor správy veřejných statků.
Prořez stromů podél komunikace Třebotovice - Kaliště a v Kališti: podána žádost na odbor 
správy veřejných statků.
Odpočinkové hřiště v Nových Třebotovicích: navržené pozemky jsou nevyhovující, budou 
předloženy nové návrhy na umístění hřiště s přírodními mobilními prvky.
Dořešen požadavek na zprůjezdnění cesty kolem rybníka z Nových Třebotovic do 
Třebotovic u Dobré Vody: cesta nelze zprůjezdnit, neboť vede z větší části po soukromých 
pozemcích.
Oprava mostku v Třebotovicích u Dobré Vody: není rozpočtově kryto, požadavek do 
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březnové velké rozpočtové změny. Výstavba chodníku v Nových Třebotovicích: podán 
podnět na investiční odbor ohledně zařazení do rozpočtu (vyhotovení projektové 
dokumentace).

4. Návrhy a připomínky
Dotazy: Vyjádření - připojení k vodovodu a kanalizaci v obci Třebotovice/Lusné od 
Dobré Vody. Umístění dětí z obcí Třebotovice a Kaliště do školních a předškolních zařízení 
na Dobré Vodě.
Odvoz tříděného odpadu od prahu domu: po vyhodnocení D2D v Mladém.
Vystoupení obyvatel  Třebotovic - obyvatelé vznesli na jednání výboru obavy ohledně 
projektu, stavba-č.j. SU/5117/2019 s názvem „Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce 
a Přeložka silnice II/156 a II 157, 6. Etapa v k.ú. Srubec a požádali výbor o podporu.
Obyvatelé zaslali na Statutární město námitky k probíhajícímu řízení a také se dostavili na 
jednání konané dne 23. ledna 2020, kde vznesli své námitky. Předseda výboru pan Ivo 
Moravec občanům doporučil směřovat námitky na pana náměstka Mgr. Juraje Thomu 
(případně pana náměstka Mgr. Viktora Lavičku).
Vystoupení paní Ing. Siegelové (Kaliště):
Paní Siegelová přednesla nedořešené podněty z minulých let. 
Oprava cest - nedořešena z roku 2016, oprava cesty k lipám, prořez stromů, umístění 
laviček, nové plány sečení (již vyřešeno v roce 2019), oprava vedlejších cest v Kališti 
(splněno), odstranění stromů podél silnice (křižovatka Třebotovice) - nyní se provádí, 
nedořešená žádost o vyjádření ohledně černé stavby - tůně na Samoty a dotaz na povolení 
provozování autovrakoviště v obci Kaliště.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

Hosté (občané): Petra Šnedorferová (Třebotovice), David Mezera a Adéla Mezerová (Třebotovice), 
Jitka Procházková (Kaliště), Jiřina Siegelová (Třebotovice).

Příští jednání výboru se bude konat 9. března 2020 v 17:30 hodin- požární zbrojnice Kaliště.

1. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic bylo ukončeno 
v 19:45 hod.

Soubor usnesení:



3

K bodu: Dotazy a připomínky z jednání dne 16.12.2019*projekt- obchvat Srubec a jeho dopad 
na obec Třebotovice a Kaliště*chodníky v obcích, radar v obci Kaliště*mostek 
v Třebotovicích- sloupky a snížená rychlost*petice obyvatel části Třebotovice, pod 
rybníkem Lusný 

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 1/2020:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

n a v r h u j e

V Českých Budějovicích dne 27. 1. 2020

Zapsal(a): Renata Čečková, členka výboru

Ing. Ivo Moravec
předseda výboru


