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OKRM/193/2021/Z/95 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 6. jednání územní komise rady města konaného dne 30. 11. 2021 

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

Ing. arch. Martin Malec, Hana Meškanová, Ing. Tamara Tefferová, Ing. Štěpán 

Tesárek, Ing. Ludmila Váchová, Ing. Petr Vodrážka 

Omluveni: Jan Michl, Josef Šikýř 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Václav Král, Daniela Týfová, Petr Jakšík, Anna Hořejší, Ing. Jan Kadlec, 

Tereza Machová 

Na úvod jednání komise schválila přítomnost následujících hostů: Ing. Václav Král, předseda 

představenstva Teplárny České Budějovice, a. s., Daniela Týfová a Petr Jakšík, zástupci Atelieru 

8000, Anna Hořejší, zástupce spolku Budějovice 2028, Ing. Jan Kadlec, Tereza Machová - (7 – 7,0,0). 

Schválený program: 

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

Přijato usnesení č. 8/2021 (7 - 7,0,0) 

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

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

2. Prezentace studie Smart Green City od A8000 a zástupců Teplárny ČB a možnost 

zapojení Územní komise do informování občanů 

Zástupci A8000, Daniela Týfová a Petr Jakšík, spolu s předsedou představenstva Teplárny 

ČB, a. s. Ing. Králem, představili komisi vizi a strategii studie Smart Green City, kterou si 

nechalo zpracovat vedení Teplárny ČB. Dále tito hosté odpovídali na dotazy členů komise. 

Příchod Ing. Váchové a Ing. arch. Malce v průběhu projednávání tohoto bodu.  

Po projednání bodu odešli kromě paní Hořejší všichni hosté komise. 

3. Problémy s parkováním - sídliště Vltava Krčínova ulice, záměr pronájmu parkoviště 

před NC Géčko 

Přijato usnesení č. 9/2021 (9 - 9,0,0) 

Předseda komise seznámil členy s přípravou nové nájemní smlouvy na pozemek města, 

který si chce pronajmout NC Géčko, jako parkoviště. Protože je v této oblasti velký 

nedostatek parkovacích míst pro obyvatele sídliště, což je vidět na komplikované situaci 

v Krčínově ulici, komise doporučuje radě města umožnit parkování obyvatelům sídliště 

Vltava na této ploše před nákupním centrem. 

Odchod Ing. Tamary Tefferové. 
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4. Včasné informování Územní komise o investičních záměrech města 

Přijato usnesení č. 10/2021 (8 - 8,0,0) 

Častou stížností Územních skupin i obyvatel města je nedostatečná informovanost 

o investičních záměrech města. Po diskusi komise přijala k tomuto bodu usnesení. 

Odchod Vladimíry Hruškové. 

5. Podněty Územních skupin 

Přijato usnesení č. 11/2021 (7 - 7,0,0) 

Předseda Územní skupiny č. 6 Ing. Tesárek přednesl požadavek skupiny na opravu sítí 

v ulici U Cihelny, které jsou nyní v havarijním stavu. Hlavně kanalizace způsobuje velké 

problémy místním obyvatelům. 

6. Termíny schůzí komise 

Další termín jednání nebyl z důvodu současné epidemické situace stanovený. Komise se na 

termínu dohodne e-mailem. 

7. Různé 

V tomto bodě vystoupila paní Hořejší ze spolku Budějovice 2028 a informovala členy 

ohledně zapojení města do projektu Evropské hlavní město kultury 2028. Bude kontaktovat 

jednotlivé členy komise s možností další spolupráce, například při pořádání sousedských 

slavností. 

 

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. 

6. jednání územní komise rady města bylo ukončeno v 19:10 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. 8/2021: 

územní komise rady města 

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

K bodu:  Problémy s parkováním - sídliště Vltava Krčínova ulice, záměr pronájmu parkoviště 

před NC Géčko 

 

územní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 9/2021: 

územní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice v souvislosti s uzavřením nové nájemní smlouvy s městem, umožnit 

parkování obyvatelům sídliště Vltava v celé ploše před nákupním centrem Géčko. 
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K bodu:  Včasné informování Územní komise o investičních záměrech města 

 

územní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 10/2021: 

územní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice zajistit informování Územní komise, potažmo Územních skupin, 

o realizaci plánovaných investičních akcí na území jednotlivých skupin s dostatečným předstihem, již 

v počáteční fázi přípravy těchto projektů.  
 

K bodu:  Podněty Územních skupin 

 

územní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 11/2021: 

územní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice realizaci stavebních úprav ulice U Cihelny do roku 2023 z důvodu 

havarijního stavu kanalizace. 

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2021 

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

Ověřil(a): Hana Meškanová 

Ing. Petr Vodrážka 

předseda komise 


