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OKRM/32/2022/Z/13 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 2. jednání územní komise rady města konaného dne 22. 2. 2022 

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

Ing. arch. Martin Malec, Hana Meškanová, Josef Šikýř, Ing. Tamara Tefferová, 

Ing. Štěpán Tesárek, Ing. Ludmila Váchová, Ing. Petr Vodrážka 

Omluveni: Jan Michl 

Nepřítomni:  

Hosté: Lucie Boušková, Matěj Vlašánek 

 

Schválený program: 

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

Přijato usnesení č. 2/2022 (10 - 10,0,0) 

Předseda navrhl vyřadit bod č. 2 "Plánovaná workoutová hřiště" a na jeho místo zařadit bod 

"Informace z projektu Budějovice 2028", dále zařadit jako bod č. 5 "Biokoridor kolem 

budovaného Technologického parku Na Světlících".  

Byla schválena přítomnost dvou hostů ze spolku Budějovice 2028, Matěje Vlašánka 

a Lucie Bouškové (10 – 10,0,0). 

Komise schválila program jednání v upraveném znění, zápis z minulé schůze a určila jako 

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

Meškanovou. 

2. Informace z projektu Budějovice 2028 

Hosté ze spolku Budějovice 2028, který se angažuje v kandidatuře města na Evropské 

hlavní město kultury 2028, představili komisi projekt Kulturista. Hlavní myšlenkou je 

představit a podpořit kulturní aktivity v jednotlivých částech města. V každém měsíci by 

měla být prezentována jedna městská část, a to formou čtyřdenního festivalu. Pořadatelé 

zašlou tabulku s přehledy termínů, místa a lidí, kteří budou hlavní podporou jednotlivých 

akcí. Skupiny budou ve spojení s pořadateli projektu individuálně prostřednictvím 

předsedy. 

3. ZEVO a studie Smart Green City - informace 

Teplárna jako budoucí investor ZEVO připravilo informativní noviny, které distribuovalo 

občanům z okolí. Tyto noviny byly předány také členům komise. Předseda představenstva 

Teplárny Ing. Král nabídl komisi a skupinám svou prezentaci v dalších vydáních těchto 

novin. Dále komise diskutovala nad studií Smart Green City. 
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4. Balisety - zelené sloupky v ulicích 

Přijato usnesení č. 3/2022 (10 - 10,0,0) 

V ulicích města se čím dál častěji objevují zelené sloupky tzv. Balisety, zejména 

v rozhledových prostorech křižovatek. Nově se osázelo velké množství těchto sloupků při 

zavádění parkovacích zón v jižní části města. I přes to, že prvotní informace od projektanta 

nepředpokládala zbudování i této zábrany. Objevily se i v méně exponovaných rezidentních 

ulicích, např. Matice školské. 

Problematika sloupků není jen v jejich estetice, ale také v zabránění strojového čištění 

ulice. Při instalaci musí být vyřešen i ruční úklid prostor za sloupky. 

Komise proto usnesením pověřuje předsedu k předání podnětu dopravní komisi 

a komisi pro architekturu a územní rozvoj. 

5. Biokoridor kolem budovaného "Technologického parku Na Světlících" 

Přijato usnesení č. 4/2022 (10 - 10,0,0) 

Komise projednala podnět od její členky Ing. Váchové, ohledně biokoridoru kolem 

budovaného "Technologického parku Na Světlících" u kruhového objezdu na Lišov. Podle 

vyjádření odborů ochrany životního prostředí a územního plánování musí investor 

vybudovat tento biokoridor kolem zamýšleného projektu v blízkosti současné zástavby. 

Komise proto přijala usnesení, které doporučuje radě města zajistit vybudování tohoto 

biokoridoru. 

6. Podněty Územních skupin 

Podněty ohledně dopravy byly předány náměstku primátora Ing. Holickému a čeká se na 

odpověď. Podněty z minulé komise ohledně svozu odpadu byly předány vedoucímu odboru 

správy veřejných statků Mgr. Kubešovi, který požádal o doplnění některých informací. 

Dále proběhla diskuse s náměstkem primátora JUDr. Ing. Bouzkem ohledně některých 

podnětů skupin. 

Krčínova ulice – komise doporučovala rozšířit možnost parkování pro veřejnost po celé 

ploše pronajatého parkoviště u OC Géčko. JUDr. Ing. Bouzek vysvětlil členům komise, že 

z právního hlediska toto požadovat nelze. Přislíbil další diskusi o rozšíření s majiteli. 

Toalety u Malého jezu - letošní rok by měla proběhnout rekonstrukce již nevyhovujících 

toalet v parku u Malého jezu. Podle plánu by měly být hotové před začátkem letní sezóny. 

Kaplička v Kněžských Dvorech - město zde nechalo opravit kapličku, ovšem obraz uvnitř 

je již starý a potřeboval by také renovaci. 

Projekt zklidnění dopravy v centru – byla diskutována problematika úbytku parkovacích 

míst pro rezidenty. Nový návrh by měl rozšířit počet rezidentních míst na náměstí. Skupina 

č. 1 žádá o možnost připomínkování návrhu. 

Dále byly diskutovány další podněty. 

7. Různé 

Doplnění k podnětům na svoz odpadu: 

– za otvorem v kontejnerech na papír překáží tyč, bylo by žádoucí technicky vyřešit 

problém s vkládáním větších kusů kartonu, 

– požadavek na aktualizaci mapy s umístěním kontejnerů. 

 

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 18:30 hod. 
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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. 2/2022: 

územní komise rady města 

s c h v a l u j e  
navržený program jednání v upraveném znění. 

 

K bodu:  Balisety - zelené sloupky v ulicích 

 

územní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2022: 

územní komise rady města 

p o v ě ř u j e  
Ing. Petra Vodrážku, předsedu územní komise k předání podnětu o umisťování dopravních sloupků 

v ulicích města Dopravní komisi a Komisi pro architekturu a územní rozvoj Rady města České 

Budějovice. 
 

K bodu:  Biokoridor kolem budovaného "Technologického parku Na Světlících" 

 

územní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2022: 

územní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice, zajistit vybudování biokoridoru kolem nově budovaného 

"Technologického parku Na Světlících". 

V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2022 

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

Ověřil(a): Hana Meškanová 

Ing. Petr Vodrážka 

předseda komise 


