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OKRM/91/2021/Z/44

Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 2. jednání územní komise rady města konaného dne 25. 5. 2021

Přítomni: Jaroslav Havlíček, Ing. Jan Hoidekr, Ph.D., Vladimíra Hrušková, 
Ing. arch. Martin Malec, Hana Meškanová, Jan Michl, Josef Šikýř, Ing. Tamara 
Tefferová, Ing. Štěpán Tesárek, Ing. Ludmila Váchová, Ing. Petr Vodrážka

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Petr Holický, Mgr. Tomáš Chovanec

Schválený program:

1. Zahájení jednání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Přijato usnesení č. 3/2021 (11 - 11,0,0)
Předseda komise seznámil přítomné členy s programem jednání. Byl schválen program. 
Ověřením zápisu byl pověřen Ing. arch. Martin Malec, pořízením zápisu sekretářka komise 
Terézia Ollé.

2. Prezentace Územní komise a Územních skupin
·           Jihočeská televize, pořad Budějovice v kostce – informace o připravované
            prezentaci ve spolupráci s oddělením komunikace a marketingu Odboru 
            kancelář primátora 
·           Informační tabule, skříňky – zjistit zájem v územních skupinách, vytipovat  
            místa, v případě zájmu předseda komise zprostředkuje informace Odboru  
            správy veřejných statků 
·           Zastávky MHD – tento záměr byl zvažován již v minulém období,
            zastávky nejsou ve vlastnictví města, vlastníci nejevili zájem o spolupráci
·           Informační systém ve vozidlech MHD – bude projednáno s primátorem
·           Web stránky města, stránka územní komise – informace o jednání  
            s Odborem informačních a komunikačních technologií o podobě a obsahu  
            stránky, členění na územní skupiny vč. zápisů ze skupin a termínů jejich 
            jednání

3. Práce s podněty skupin
Předseda komise informoval o jednání s Ing. Moravcem, náměstkem primátora o způsobu 
spolupráce s Odborem správy veřejných statků při řešení podnětů z územních skupin. 
Konkrétní podněty drobnější povahy mohou skupiny řešit samostatně přes aplikaci „Dej 
tip“ nebo přímo s referentem odboru, který má na starosti určitou lokalitu města. Podněty 
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dlouhodobějšího charakteru zpracovat do tabulky, event. k některým zpracovat „projektový 
list“ – přehlednost. 
Byly diskutovány nejčastější témata podnětů územních skupin. Předsedové skupin na příští 
jednání komise vyčlení ze seznamu podnětů svých skupin 3 – 5 nejdůležitějších podnětů, 
které budou následně předmětem diskuse. 
Zazněl dotaz ohledně možnosti poskytování informací o přípravě nového územního plánu 
města. Předseda komise projedná s Mgr. Thomou, náměstkem primátora, do jehož gesce 
tato problematika spadá.

4. Různé
·         Pan Havlíček, zástupce územní skupiny Nemanice, Vráto přednesl  
          požadavek Spolku TGM, předložit prostřednictvím územní komise 
          k projednání Radě města České Budějovice materiál „Strategie pro 
          zeleno-modré Nové Vráto“. Podnět byl na jednání komise diskutován 
          a bylo zjištěno, že je již na určité úrovni města řešen. 
·         Adopce stromů ve městě – podnět od Ing. Moravce; zavedení určitého
          systému adopcí bylo komisí příznivě přijato. Po zjištění podrobností bude 
          projednáno v územních skupinách.
·         Zazněl dotaz na možnost účasti politické reprezentace města na jednání  
          územních skupin. Jednání skupin je otevřené účasti kohokoliv ze zástupců 
          města i občanské veřejnosti.

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.

2. jednání územní komise rady města bylo ukončeno v 18:35 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Zahájení jednání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

územní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2021:

územní komise rady města

s c h v a l u j e
navržený program dle pozvánky.

V Českých Budějovicích dne 25. 5. 2021

Zapsal(a): Terézia Ollé, sekretářka komise

Ověřil(a): Ing. arch. Martin Malec

Ing. Petr Vodrážka
předseda komise


