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OKRM/10/2022/Z/4 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 1. jednání územní komise rady města konaného dne 18. 1. 2022 

Přítomni: Jaroslav Havlíček, Ing. Jan Hoidekr, Ph.D., Vladimíra Hrušková, Hana 

Meškanová, Jan Michl, Josef Šikýř, Ing. Tamara Tefferová, Ing. Štěpán 

Tesárek, Ing. Petr Vodrážka 

Omluveni:  

Nepřítomni: Ing. arch. Martin Malec, Ing. Ludmila Váchová 

Hosté:  

 

Schválený program: 

1. Zahájení jednání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Přijato usnesení č. 1/2022 (9 - 9,0,0) 

Komise schválila program jednání, zápis z minulé schůze a určila jako zapisovatele 

předsedu Ing. Petra Vodrážku a jako ověřovatele, členku komise Hanu Meškanovou. 

2. Systém svozu odpadu 

Problematiku svozu odpadu řeší Územní skupiny dlouhodobě. Proto komise pozvala na své 

jednání zaměstnance zodpovědné za systém svozu odpadu města. Kvůli zhoršené 

epidemiologické situaci se nakonec schůze nezúčastnili. 

Jednotlivý členové komise předložili tyto připomínky, otázky a problematické body: 

· V místech s hustou zástavbou je problém s odstavenými auty před kontejnery,   

   které znemožňují jejich vyvážení. 

·  Malé koše na běžný odpad nejsou dostatečně vyváženy, často jsou přeplněné.   

   Zejména na sídlištích a v okolí řek. V některých místech je to neustále. 

·  Kontejnery na tříděný odpad jsou pravidelně přeplněné. Okolí těchto svozových 

   míst je znečištěné zbytky odpadu a střepy, často v zeleni a na chodníku. Jak se  

   bude do budoucna řešit systém svozu tříděného odpadu? 

·  Kontejnery na tříděný odpad jsou často umístěny v městské zeleni, na sídlištích 

   pak často ve výhledu křižovatek. Bylo by vhodné udělat revizi umístění nádob. 

·  Na sídliště by bylo vhodné budovat podzemní kontejnery. Jaký je plán rozšíření 

   podzemních kontejnerů? Při svozu odpadů, hlavně malých košů, často dochází k 

   rozježdění zeleně. 

3. Budějovice 2028 - Evropské hlavní město kultury, pracovní skupina Soužití 

Komise byla oslovena programovým týmem Budějovice 2028 o připojení se do pracovní 

skupiny Soužití. Zástupce, paní Hořejší, byla pozvána na další jednání komise. 
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4. Podněty Územních skupin 

Předseda požádal členy komise o revizi a aktualizaci podnětů z jednotlivých Územních 

skupin. Každému předsedovi zašle souhrnnou tabulku podnětů. 

5. Termíny schůzí komise 

Další termíny jednání komise stanovila následovně, vždy v úterý od 16.30 hodin; 22. 2., 

22. 3., 26. 4., 24. 5. a 21. 6. 

6. Různé 

Předseda představil komisi možnost, aby se jednotlivé skupiny účastnili projektu Ukliďme 

Česko. Někteří členové komise obdobnou akci uspořádali v minulosti, s negativním 

výsledkem. 

 

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. 

1. jednání územní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 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. 1/2022: 

územní komise rady města 

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

V Českých Budějovicích dne 18. 1. 2022 

Zapsal(a): Ing. Petr Vodrážka, předseda komise 

Ověřil(a): Hana Meškanová 

Ing. Petr Vodrážka 

předseda komise 


