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OKRM/74/2017/Z/36

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 4. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

19. 4. 2017

Přítomni: Ing. Michal Boháč, DiS., Mgr. Pavel Kadlus, RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., Jan 
Mach, Ing. Libor Matoušek, Ing. Lubomír Mezník, Mgr. Jan Ptáčník, Luděk 
Volf, Marie Žvaková

Omluveni: RNDr. Karel Roháček, CSc., Ing. Adam Truszyk

Nepřítomni:

Hosté: RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., Rudolf Dreithaler, 
REWE GROUP Česká republika

Schválený program:

1. Zahájení - Ing. Mezník Lubomír, předseda komise 

2. Nízkoemisní zóny;dopravní problematika - náměstek primátora Ing. Konečný František, 
Ph.D.
Ing. Konečný informoval komisi o možnosti financovat zavedení nízkoemisní zóny 
v Českých Budějovicích z dotačních prostředků MŽP. Dále diskutoval se členy komise 
o dalších problémech souvisejících s automobilovou dopravou v Českých Budějovicích 
(parkování, přechody, světelné křižovatky, problém s dojíždějícími ze satelitních obcí, 
podjezd pod nádražím do Suchého Vrbného, vysoký stupeň motorizace občanů Českých 
Budějovic).
Komise vzala informace Ing. Konečného na vědomí.

3. Ovocná alej BILLA“ v Českých Budějovicích - prezentace  pan Rudolf Dreithaler,   
REWE GROUP Česká republika , BILLA, spol. s r.o.
Přijato usnesení č. 5/2017 (8 - 7,1,0)
Tiskový mluvčí společnosti BILLA Rudolf Dreithaler informoval o projektu „BILLA 
ovocné aleje.“ Cílem projektu je vybudování ovocné aleje ve vytipovaném regionu/obci. 
BILLA daruje prostředky (v řádu stovek tisíc Kč) na vybudování aleje, město pak garantuje 
její údržbu. Pilotní projekt bude realizován v Říčanech. V Českých Budějovicích už se na 
projektu také pracuje, jsou vytipované lokality ve vlastnictví města. Zatím se jako 
nejvhodnější jeví plocha u křižovatky „Diamant“ směrem k centru. V lokalitě by mělo být 
vysázeno několik desítek ovocných stromů a instalovány lavičky. Snahou společnosti 
BILLA je projekt urychlit tak, aby první stromy mohly být zasazeny už na jaře 2018.
Komise vzala informace na vědomí, považuje projekt za užitečný a doporučuje   radě města 
spolupracovat se společností BILLA tak, aby bylo možné případně zahájit vlastní práce na 
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projektu již letos. Upozorňuje na klíčový problém zajištění dlouhodobé udržitelnosti 
takového projektu, na které by se podle názoru komise měla společnost BILLA 
spolupodílet. Při zpracování projektu bude potřeba úzká spolupráce s  oddělením ochrany 
přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, 
zejména s ohledem na výběr vhodných dřevin.

4. Referát nízkoemisní zóny a jejich účinnost - RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
Referát člena komise Jiřího Kani o současném poznání (z dostupné odborné literatury) 
o účinnosti nízkoemisních zón byl z časových důvodů odložen na některé z příštích jednání.

5. Různé a závěr
Marie Žvaková informovala komisi o svém dalším ohledání Dobrovodského potoka. 
Koncem března proběhla další kontrola Dobrovodského potoka. V korytě potoka i jeho 
přilehlém okolí se i přes dostatek odpadkových košů vyskytuje velké množství odpadků. 
Materiál podobný geotextilii se tentokrát vyskytoval nejen v okolí Vodní ul. ale i od 
Suchovrbenského nám. směrem na Dobrou Vodu. Jedná se pravděpodobně o kusy 
igelitových sáčků, které se zachytí o kameny a voda je roztrhá a unáší dál (viz foto).
 

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.

4. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Ovocná alej BILLA“ v Českých Budějovicích - prezentace  pan Rudolf Dreithaler,   
REWE GROUP Česká republika , BILLA, spol. s r.o.

komise rady města pro životní prostředí přijala   u s n e s e n í   č. 5/2017:

komise rady města pro životní prostředí

d o p o r u č u j e
radě města spolupracovat se společností BILLA tak, aby bylo možné případně zahájit vlastní práce na 
projektu "BILLA ovocné aleje" již letos. Upozorňuje na klíčový problém zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti takového projektu, na které by se měla společnost BILLA spolupodílet a na  nezbytnost 
odborného vedení OOŽP nad výběrem vhodných dřevin.

V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2017

Zapsal(a): RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., člen komise

Ověřil(a): Ing. Lubomír Mezník

Ing. Lubomír Mezník
předseda komise


