
Informace ve věci Trocnovské ulice, postřiků asfaltovou emulzí, zanádražní 

komunikace, obchvatu u Pohůrky, Blahoslavovy ul., Modrého mostu a cyklostezek 

 

K bodu 1. – ulice Trocnovská (Kdo za magistrát zkolaudoval úsek v Trocnovské ulici a proč 

nebyla hrubá závada propadlé vozovky objevena již při kolaudaci?) 

 

Za Magistrát města České Budějovice převzal úsek odbor správy veřejných statků. Propadlá 

vozovka byla reklamována. Podrobnosti byly tazateli zaslány již 31. srpna 2011. 

 

K bodu 2. – postřiky asfaltovou emulzí (Kolik stály postřiky asfaltovou emulzí v Baarově, 

Skuherského, Fr. Šrámka?) 

 

Postřiky asfaltovou emulzí v ul. Baarově, Skuherského a Fr. Šrámka stály Magistrát města 

České Budějovice 259 350,- Kč. 

 

K bodu 3. – zanádražní komunikace (Kdo projektuje zanádražní komunikaci a kde je možné 

nahlédnout do projektu? Bylo vydáno stavební povolení pro úsek Blahoslavy ulice?) 

 

Zanádražní komunikace neboli „Přeložka silnic II/156 a II/157“ (dále jen „Přeložka…“) je 

rozdělena celkem na 5 etap: 

I. etapa – má dvě části, část 1.1 je od propojení okruhů po Pekárenskou ulici 

(Blahoslavova ul. zřejmě součástí nebude) – bude se zpracovávat PD pro SP – 

projektant vzejde z VŘ 

část 1.2 – Pekárenská  - Rudolfovská - se staví – stavitelem je JčK 

II. etapa – má také dvě části – část 2.1 je zrealizovaná a je ve zkušebním provozu – 

akci financoval a prováděl JčK 

část 2.2 – úsek Vrbenská – Dobrovodská - zpracovává se PD pro SP – projektant 

Atelier SIS 

III. etapa – podjezd pod kolejištěm  - provádí se změna ÚP – provádí IKP Praha 

IV. etapa – od Dobrovské po hřbitov v Mladém – projektuje se DSP - IKP Praha pro 

Jčk  

V. etapa – od hřbitova v Mladém po napojení na dálnici – neprojektuje nikdo  

Souhrnná situace „Přeložky ……“ je k nahlédnutí na investičním odboru magistrátu. 

 

K bodu 4. – obchvat u Pohůrky (Kdy dojde ke stavbě obchvatu v blízkosti Pohůrky?) 

Započetí obchvatu je věcí politickou a finanční. Řeší se na úrovni MD ČR, Jihočeského kraje, 

ŘSD, SFDI a statutárního města České Budějovice. Zahájení prací nemůže ovlivnit bohužel 

žádný odbor Magistrátu města České Budějovice. 

 

K bodu 5. – zanádražní komunikace v úseku Vrbenská – Rudolfovská (Proč byla v předstihu 

povolena část zanádražní komunikace v úseku Vrbenská – Rudolfovská?) 

Oprava viaduktu na Rudolfovské bude zahájena v roce 2012 a práce budou probíhat při 

částečných uzavírkách po polovinách. Průjezd bude povolen autobusům a vozidlům IZS. 

Ostatní doprava bude vedena po objízdných trasách. Proto úsek Rudolfovská – Vrbenská 

investoval Jihočeský kraj – Krajský úřad v předstihu. Jedná se o 1. část 2. etapy, která bude 

dále pokračovat. Bližší informace může poskytnout investor. 

 

K bodu 6. – Blahoslavova ul. (Kdy začne MM s odkupem nemovitostí v úseku Blahoslavovy 

ulice a kdy začne stavba této části komunikace?) 



V rámci „Přeložky silnic II/156 a II/157“ zahájil majetkový odbor Magistrátu města České 

Budějovice výkup dotčených pozemků stavbou. V současné době není zpracován projekt, 

takže majetkový odbor pozastavil výkup pozemků pro realizaci stavby. Předjímat v současné 

době další postup stavebních prací a výkupů by bylo zavádějící. 

 

K bodu 7. – Modrý most (Kdo zkolaudoval Modrý most a proč nebylo uznáno Občanské 

sdružení Havlíčkova kolonie jako účastník řízení?) 

Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice při povolení a kolaudaci Modrého mostu 

postupoval podle stavebního zákona, a proto nepřibral občanské sdružení do jednání o 

stavebním povolení. O tom, že sdružení mělo být účastníkem řízení, rozhodl až Nejvyšší 

správní soud, který tuto kauzu neposuzoval jako předchozí instituce podle stavebního zákona, 

ale podle zákona o životním prostředí. 

Město zadalo novou hlukovou studii, která určí, za jakých podmínek bude možné vydat 

dodatečné stavební povolení, které bude v souladu s platnou judikaturou. 

 

K bodu 8. – cyklostezky (Aktualizace cyklostezek ve městě) 

Zastupitelstvo města schvaluje územní plán a rozpočet a tím se také řídíme. Aktualizace 

generelu cyklostezek spočívá v aktualizaci – co je realizováno, co je v přípravě a na čem se 

ještě z hlediska přípravy realizace nezačalo. 


