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OKRM/173/2021/Z/85 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 5. jednání územní komise rady města konaného dne 26. 10. 2021 

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

Ing. arch. Martin Malec, Jan Michl, Josef Šikýř, Ing. Tamara Tefferová, 

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

Omluveni:  

Nepřítomni: Hana Meškanová 

Hosté:  

 

Schválený program: 

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

Přijato usnesení č. 6/2021 (10 - 10,0,0) 

Komise schválila program jednání a zápis z minulé schůze. Zapisovatelem zápisu komise 

určila předsedu Ing. Petra Vodrážku a jako ověřovatele, členku komise Vladimíru 

Hruškovou. 

2. Přehled podnětů jednotlivých Územních skupin Územní komise Rady města České 

Budějovice - vyjádření dotčených odborů magistrátu města 

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

Předseda předložil členům komise dokument s odpověďmi odborů magistrátu města 

k podnětům skupin. Dodatečné odpovědi zajistila od odborů paní sekretářka komise. 

Členové komise vyjádřili rozhořčení nad nedostatečností a nekonkrétností některých 

odpovědí, které by pomohli komisi a skupinám k rychlejšímu a kvalitnějšímu řešení těchto 

podnětů. Členové také poukázali na dlouhou dobu řešení těchto podnětů. Navíc ve většině 

odpovědí nejsou žádné termíny. 

Dále se jednalo o možnostech řešení podnětů. Většina členů komise se shodla na tom, že 

vyberou aktuální podnět ze své skupiny, který bude dále intenzivně řešen, podobně jako 

tomu bylo na schůzi komise v září 2021. 

Dále byl řešen konkrétní podnět Územní skupiny č. 3, konkrétně problematika dopravy 

v části ulice Krčínova u OC Globus. Zvýšený počet řidičů a návštěvníků zmíněného centra 

způsobuje na této komunikaci nebezpečné situace. Komise proto požádala o zhodnocení 

této situace a návrh na zjednosměrnění komunikace Dopravní komisi rady města. 

3. Řešení aktuálních podnětů Územních skupin 

Předseda seznámí jednotlivé členy s odpověďmi, případně s požadavky na další doplnění. 

Dokument je přílohou zápisu. 
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4. Stanovení termínů dalšího zasedání komise 

Další termín jednání komise stanovila na 30. 11. 2021 od 16:30. 

 

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. 

5. jednání územní komise rady města bylo ukončeno v 18:45 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. 6/2021: 

územní komise rady města 

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

K bodu:  Přehled podnětů jednotlivých Územních skupin Územní komise Rady města České 

Budějovice - vyjádření dotčených odborů magistrátu města 

 

územní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 7/2021: 

územní komise rady města 

p o v ě ř u j e  
předsedu komise Ing. Petra Vodrážku, aby předal podnět Územní skupiny č. 3 “Dopravní problémy 

ulice Krčínova u OC Globus” Dopravní komisi rady města k řešení a požádal o případnou podporu 

návrhu skupiny, zjednosměrnit tuto komunikaci. 

V Českých Budějovicích dne 26. 10. 2021 

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

Ověřil(a): Vladimíra Hrušková 

Ing. Petr Vodrážka 

předseda komise 



3 

 

Příloha č. 1 

Aktuální podněty skupin za září, včetně odpovědí. 

Územní skupina č. 1 

Studie Město a voda řeší také úpravu Zátkova nábřeží. Podle zveřejněných vizualizací zmizí i 

možnost parkování na této ulici, s čím skupina nesouhlasí. Jak tento záměr ovlivní parkování 

rezidentů v historickém centru? Jak je tento projekt rozpracován? 

Odpověď: Termín úpravy nábřeží není znám, ale nějaký čas to ještě potrvá. Na nábřeží u 

soudu je prověřována možnost rozšíření parkování, bude myšleno i na rezidentní 

parkování 

Územní skupina č. 2 

Jaké jsou dopravní záměry zejména v oblasti okolo ulice Na Zlaté stoce? Plánuje se zde 

rozšíření modrých zón? Jak je daleko příprava propojky M. Horákové a Litvínovic? 

Odpověď: Modré zóny zde se neplánují, musel by přijít podnět od občanů. Řeší se pouze 

křižovatka Na Zlaté stoce x A. Sovy, komplikují to sítě, projekt se připravuje, jinak nic. 

Kruhový objezd na Branišovské je připraven k realizaci. Propojka na Sádky vyžaduje úpravy 

i ulice Na Sádkách (2023). Na podzim možná stavební povolení. Do Litvínovic se řeší jiná 

trasa kolem obce. 

Územní skupina č. 3 

A) Náměstí před KD Vltava má celou řadu problémů, včetně nevhodného povrchu u stromů, 

který při větru práší. Skupina žádá o řešení tohoto prostoru. 

Odpověď: Bude se upravovat. Pro detailní informace napsat Ing. Novotné z ÚHA. Rozšíření 

plochy zeleně, úprava hlavně kolem stromů. Nový mobiliář, lepší zadržování vody, 

vsakování. Podílí se městská zahradní architektka Ing. Marcínová. 

B) Sousoší Vltavy a Malše, které před renovací bylo umístěno před KD Vltava, je v současné 

době umístěno u Dlouhého mostu. Skupina již několik let žádala o navrácení sochy do 

blízkosti předchozího stanoviště, a to do prostoru u zastávky Vltava střed. Proč nemohlo být 

vyhověno? 

Odpověď: Dlouho leželi v depozitáři. Pak se jednalo o umístění. Vybíralo se z několika míst, 

vyhrálo toto u Dlouhého mostu. Náměstek Moravec navrhuje umístění jiného uměleckého 

díla v rámci Umění ve městě, které by zde pak mohlo přetrvat. Byl by požadavek? 

Územní skupina č. 4 

Sídliště máj - mezi domy ul. K. Chocholy 8 a K. Chocholy 6 je pískoviště, ale chybí lavičky. Při 

revitalizaci se na ně zřejmě zapomnělo. Občané by měli požadavek na jejich dobudování. 

Lavičky by měly být s opěradly – aby byly vhodné i pro starší osoby. 
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Odpověď: Náměstek Moravec prosí o detailnější nákres. Poté předat vedoucímu odboru 

SVS Ing. Kubešovi. 

Územní skupina č. 5 

Žádná cyklostezka do Rožnova není osvětlena. Skupina proto žádá o doplnění osvětlení na 

cyklostezce u Meteoru. 

Odpověď: Náměstek Moravec žádá o zaslání požadavku. 

Územní skupina č. 6 

A) Uzavírka Dobrovodské ul. komplikuje dopravu v této oblasti. Díky provizornímu semaforu 

na křížení ulic K Rybníku a Ledenické se tvoří dlouhé kolony na jednom z ramen křižovatky. 

Skupina žádá o změnu časování křižovatky. 

Odpověď: Tato křižovatka je dynamicky řízená. Mají kameru. Ing. Jaroš provede kontrolu, 

případně změní program. 

B) Město představilo studii Zelené město (Smart Green City) zpracovanou Ateliérem 8000. 

Skupina žádá o předložení této studie. 

Odpověď: Studii má náměstek Thoma. 

Územní skupina č. 7 

Technologický park Světlíky, podle územní studie by měl být kolem projektu biokoridor. Byla 

to podmínka od odboru územního plánování. S budováním koridoru se podle informací 

nepočítá. Skupina žádá o jeho vybudování. 

Odpověď: Náměstek Moravec o problému ví. Řešil ho v kolegiu primátora a odbory 

vyžadují tento pás. Povedou se další jednání s investorem. 

Územní skupina č. 8 

A) Řešit neutěšený stav dlouhého pásu kontejnerů na tříděný odpad v parku u křižovatky 

Čechova a Budovcova. 

Odpověď: Náměstek Moravec prosí o návrh umístění, pak to zařídí. 

B) Chybí osvětlení u hojně využívané cyklostezky skrz park Malý jez. 

Odpověď: Vytvořit požadavek spolu s Územní skupina č. 5 

Územní skupina č. 9 

Obdobně jako skupina č. 6, požadují k nahlédnutí připravovanou rozvojovou studii k části 

města u plánovaného Zevo. 

 


