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OKRM/83/2016/Z/37

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 5. jednání dopravní komise rady města konaného dne 17. 5. 2016

Přítomni: Ing. Daniel Beták, Milan Brabec, Ing. Václav Kaska, Bc. Jiří Kudláček, David 
Lataj, Ing. Jiří Peltan

Omluveni: Ing. Ladislav Bartuška, Bc. Šimon Heller, Ing. Pavel Maule, Ing. Martin Stašek

Nepřítomni: RSDr. Petr Braný

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D.

Schválený program:

1. Úvod
Schválení programu: 6-6/0/0, schváleno
Stanovení zapisovatele (Peltan) a ověřovatele zápisu (Lataj): 6-6/0/0, schváleno
Schválení zápisu z minulého jednání: 6-6/0/0, schváleno

2. Doprava v klidu + dopravně inženýrská opatření na území města v době uzavírek + 
harmonogram uzavírek
Přijato usnesení č. 9/2016 (6 - 6,0,0)
Náměstek  primátora Ing. František Konečný prezentoval aktuální stav řešení dopravy 
v klidu. Zaměřil se zejména na projekt parkovacích zón, probíraný již na několika 
předchozích jednáních dopravní komise.  Rada města již rozhodla v 1. etapě realizovat 
parkovací zóny v lokalitě „sever – východ“ a „střed - východ“, kde je řada ulic 
zjednosměrněna a podél nich jsou stavebně upravena parkovací stání podle platných norem. 
Je připraven projekt záchytného parkoviště Jírovcova k realizaci. Připravuje se nákup 11 
kusů elektrobusů, které by vozily osádky parkujících vozidel do centra. Jedna z linek bude 
směřovat Jírovcovou ulicí přes náměstí Přemysla Otakara II. a kolem nádraží k nemocnici, 
druhá střídavě k Malému jezu a Aspeře v Havlíčkově kolonii. Správa veřejných statků 
připravuje nařízení obce k vymezení parkovacích zón. S realizací se počítá do poloviny 
roku 2017.
V další fázi budou řešeny zóny „sever - západ“ a „střed - sever“, pak „střed - západ“ 
a „střed - jih“. Nejproblematičtější je jižní část širšího centra města, kde nejsou připraveny 
ani stavební úpravy ulic i parkovacích míst, ani vytipované vhodné místo pro záchytné 
parkoviště.
Kaska: doporučuje zařadit do první etapy i oblast zóny „střed - sever“, neboť očekává, že se 
tam po spuštění zpoplatnění přesunou auta ze zóny „sever – východ“ a „střed - východ“, 
aby nemuseli platit.
Dále byly probírány požadavky na parkovací automaty. Musí být vyřešeno před 
zveřejněním zadání výběrového řízení na dodavatele automatů. Automaty musí přijímat 
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zákonná platidla ve výši přiměřené požadované platbě. Bude vhodné počítat s možným 
přechodem ČR na placení eurem. Automat, který přijímá kromě mincí i bankovky, platební 
karty a elektronické peněženky je drahý a tak energeticky náročný, že mu nestačí solární 
kolektor, a musí mít vlastní připojení na elektrickou síť. Díky tomu je pak složitější 
povolování ve smyslu stavebního zákona. U bankovek je zvýšené nebezpečí výskytu 
padělků. U automatů v centru by bylo vhodné, aby kromě korun přijímaly i eura. Některá 
města provozují automaty bez vracení přeplatku (mincí). U parkovného se jedná o nájemní 
vztah a v případě nevracení přeplatku hrozí napadení soudní žalobou. Další možností je 
platba pomocí elektronické peněženky (sejf) nebo mobilní aplikace pro „chytré“ telefony 
a tablety.
Peltan: připomněl systém placeného parkování PANGO, který byl představen 
a projednáván dopravní komisí v minulém volebním období, a funguje např. v Mělníku
Členové dopravní komise se v diskuzi neshodli na sjednocení požadavků na automaty 
a s ohledem na minimální většinu přítomných členů upustili od hlasování o usnesení 
k tomuto problému.
Kaska: upozornil na stav, kdy vyhrazená parkovací místa pro podnikatele, úřady a další 
subjekty s potřebou parkování jen v pracovní či úřední době jsou večer a v noci zbytečně 
neobsazena a rezidenti (občané bydlící v okolí), na které tím pádem zbývá méně možností 
legálně zaparkovat, jsou zbytečně kráceni v uspokojení potřeby zaparkovat a z nouze pak 
parkují na zakázaných místech. Netýká se míst vyhrazených pro invalidy. Takto získanou 
parkovací kapacitu by mohli večer a v noci sdílet občané – rezidenti s tím, že by ráno 
museli místo opustit před začátkem vyznačené pracovní doby.
Peltan – placená místa pro podnikatele jsou vyhrazena na základě smluv, smluvní 
podmínky bude možno změnit až po skončení smluvního vztahu, tj. koncem roku.

3. Různé
Šram: informoval o schůzi skupiny pro cyklodopravu ve čtvrtek 19.5. od 16.00 hod.
Někteří členové měli zájem řešit různé požadavky na opravy a rekonstrukce komunikací. 
Bylo dohodnuto, že tyto náměty předloží členové komise písemně do červnového zasedání 
komise tak, aby mohly být předány odboru investic či SVS a zapracovány do návrhu 
rozpočtu města na rok 2017.
Kaska: informoval o obnově značení přechodu pro chodce u církevní školy Rudolfovská.

4. Závěr
Ukončeno v 18:00 hod.

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 dopravní komise rady města bylo ukončeno v 13:42 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Doprava v klidu + dopravně inženýrská opatření na území města v době uzavírek + 
harmonogram uzavírek

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 9/2016:

dopravní komise rady města

I. d o p o r u č u j e
radě města u smluvně vyhrazených parkovacích míst (kromě občanů rezidentů) omezit rozsah 
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vyhrazení na provozní dobu provozovny či úřadu, pro jehož obsluhu je parkovací místo zřízeno, 
a tím lépe sdílet parkovací místo večer a v noci,

II. b e r e  n a  v ě d o m í
informace o harmonogramu uzavírek a o dopravně inženýrských opatřeních uzavírek,

III. u k l á d á
svým členům vytipovat a navrhnout do příští schůze komunikace v majetku města (ulice, 
cyklostezky, chodníky, zálivy zastávek MHD, obrubníky, příp. dopravní značení), které by bylo 
vhodné pro příští rok zařadit do plánu oprav a rekonstrukcí

V Českých Budějovicích dne 30. 5. 2016

Zapsal(a): Ing. Michal Šram, sekretář komise

Ověřil(a): David Lataj

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


