
 

 

Zápis 

z V. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2013/2014 konaného dne 8. 4. 2014 v zasedací místnosti ZM 

 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 25 
                  Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 
                  Ing. Mika Svatopluk -  vedoucí odboru ochrany životního prostředí Mm ČB    
                  Host: Zuzana Zatloukalová – občanské sdružení Kulteko                  
 Program:  
 
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
2) „Ukliďme Česko a Odpad fest“- host občanské sdružení Kulteko  
3)  Diskuse  – různé 

Program schválen, zasedání vedeno primátorem Kryštofem Makovcem. 
 
K bodu 1)  –  Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 
Dotaz žáka ze schránky, který se týkal webových stránek města ČB: Odpovídá Mgr. David Kříž,  
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií: „jsou to stránky úřadu, není tedy divu, pokud 
se dětem jeví jako málo přehledné. Některé dotazy a připomínky jsou mírně mimo realitu, jiné jsou naopak 
trefné. Například to, že o povodních nebyl na webu dostatek aktuálních informací je fakt, který nesouvisí 
ani tak s kvalitou stránek jako se způsobem jakým probíhá jejich redakce. 
Jinak je třeba říci, že střízlivý design stránek souvisí s jejich oficialitou. K jejich přehlednosti máme obecně 
spíše kladné ohlasy. Každopádně v horizontu jednoho roku plánujeme změnu engine webu, redakčního 
systému i drobné změny designu stránek. Aktuálně probíhá testovací provoz nového webu města, 
věnujícího se primárně volnočasovým aktivitám. Ten bude více „trendy“ a odlehčený nežli oficiální 
úřednický portál. 
 
K bodu - 2) -„Ukliďme Česko a Odpad fest“- občanské sdružení Kulteko Zuzana Zatloukalová 
 
Představila akci Odpad fest, kterou pořádají vždy na jaře; jde o průvod spojený se sbíráním odpadků. 
Cituji: „Začalo to nenápadně, jako náhlý nápad a chuť udělat něco správného. Jen tak jsme sesbírali 
odpadky, které jednoho jara odhalil tající sníh. Prošli jsme město a nakonec se usadili vedle univerzitních 
kolejí, kde jsme si sami zahráli a sami se odměnili za to, co nám přišlo jako dobrý skutek. Postupem let se 
nám ale k tomu samému podařilo přesvědčit už stovky lidí… 
Co je náš cíl? Naše myšlenka byla jít příkladem a ukázat všem, že to jde i jinak. Každý rok tedy pořádáme 
festival, který má za úkol donutit každého zvednout ze země, co tam nepatří a zároveň motivovat sebe i 
okolí ke správnému chování. Po očistném průvodu městem čeká sběrače odměna v podobě kulturního 
programu. Ten je přístupný i těm, kteří se sbírací části nezúčastní, ale potom jim chybí výhody sběračského 
VIP náramku. Součástí Odpad festu je i vzdělávací činnost zabývající odpadovou problematikou. Snažíme se 
se něco předat. Hrou, aktivním skutkem a motivujeme príma odměnou v podobě lákavých kapel, soutěží a 
zábavy.“ 
Představila akci „Ukliďme Česko“, která se bude konat v rámci Majálesu ve čtvrtek 15.5.2014 a pozvala 
dětské zastupitelstvo, jejich školy a jejich přátele k účasti. Rozdala zvací plakátek a přihlásit se je možno do 
7.5.; zajistí (pytle, rukavice, omluvenku do školy) a sraz bude převážně  v místě, které navrhnete k úklidu  vy 
sami; k organizaci akce je nutná vaše registrace na adrese: z.atloukalova@seznam.cz    (plakát v příloze). 

 
 

K bodu 3) diskuse - Dotazy a postřehy dětských zastupitelů:  
- Sportovní hala, u východu směrem k plovárně jsou za dveřmi peřiny, jde o nové místo bezdomovců? 
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- Stromovka- potkáváme zde spoustu bezdomovců a bojíme se na hřiště. Nevidíme zde žádnou hlídku 

Mě policie. Odpověď: Ing.Mika - jakmile se cítíte ohroženi volejte číslo 156 Městská policie 
 
- na Máji roste Komunitní centrum – můžeme se o jeho funkci a využití dozvědět více? Ing. Mika 

odpověď: bude to setkávací místo pro lidi s různými druhy využití a Mě policie zde také bude mít 
služebnu. Další info na http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/park-ctyri-
dvory/stranky/fotodokumentace-vystavby-parku-ctyri-dvory-2013-2014.aspx 

 
- Cyklostezka Rožnov Včelná bude se konat? Odpověď Ing. Mika: odkládá se zatím 
- Prý se zde bude v ČB stavět Ikea a Aersoftové hřiště? 
- Podchod u nádraží: Dětské zastupitelstvo upozorňuje na stav, kdy není podchod značen, není poznat 

kam vede, cizinec nebo turista netuší kam kráčí když podchod použije. Proč? 
- U Výstaviště: prodloužit světla na přechodech směrem ke Kauflandu, nestíháme přejít přes přechod 
 
ZŠ Pohůrecká předala obsah připomínek ze schránky instalované na škole: 
 Tyto připomínky byly sepsány  a předány na jednom listě heslovitě, dopisy tazatelů nejsou přiloženy. Ing. 
Růžičková žádá, pokud se má OOŽP zabývat vznesenými dotazy, aby byl doručen vždy celý dopis od žáka 
(pisatele), ne jedna věta, která je možná jasná pisateli, ne však dalším řešitelům problému. Vždy musíme 
znát širší popis situace, přesné místo, další potřebné informace – pokud se vzkazem ze schránky máme 
zabývat.                              Připomínky z listu žáků ZŠ Pohůrecká: 
Opravit silnici ze Suchého Vrbného na Rudolfov (zkratka) 
Uklidit parkoviště u Kauflandu 
Lavičky u Alberta v Suchém Vrbném opravit 
Uklidit rybník Hlínu a její okolí 
Uklidit Sokolák 
Přechod ul. Přemyslova výpadovka na Mladý 
Více cyklostezek 
Na Dobré Vodě uklidit les 
Větší frekvence autobusů č. 10, 13, 14 
Přechod Ledenická (v zatáčce se připojují další dvě silnice a chybí přechod) 
V Suchém Vrbném – hřiště (fotbalové, tenisové kurty, dětské hřiště) 
Problém z bezdomovci v Suchém Vrbném u Alberta a u Sportovní haly u plovárny 
Uklidit Jiráskovu ulici; lávky mezi Suchým Vrbným a nádražím. 
                                   Srozumitelné dotazy se pokusíme zodpovědět.  

Upozorňujeme na www stánky magistrátu, na aplikaci, která Vám umožňuje rychle a pohodlně nahlásit 

nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích. „Všimli jste si ve městě nějakého 

nepořádku nebo závady? Nahlaste nám je, ať je můžeme co nejrychleji napravit. Děkujeme! Máte chytrý 

telefon? Využijte naši novou aplikaci Dej Tip, se kterou je hlášení závad hračka!“ 

 

 
Příští zasedání bude výjezdové, navštívíme firmu JAIP o.p.s., Na Zlaté stoce 1619, 37005 České Budějovice – 
je to u vysokoškolských kolejí ve Čtyřech Dvorech. Ředitelka Ing. Petra Vachová nás pozvala k nahlédnutí 
do Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s.  
 
 
 
Zapsala Martina Růžičková 
 

http://www.c-budejovice.cz/cz/stranky/hlaseni-zavad-mobilem.aspx

