
1

OKRM/108/2015/Z/53

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 4. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj 

konaného dne 13. 4. 2015

Přítomni: Ing. arch. Jiří Brůha, Pavel Diviš, Mgr. Ivan Nadberežný, Vladimír Petráš, 
diplomovaný technik, Ing. arch. Marie Petrmanová, Petr Tichý, 
Ing. arch. Miroslav Vodák, Ing. arch. Vladimír Zdvihal

Omluveni: Vlastimil Hoch, Ing. Jaroslav Mach, Ing. Tomáš Trantina

Nepřítomni:

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Luboš Lacina, doc. Ing. arch. Petr Hrůša, 
Ing. arch. Jan Němec, Ing. arch. Vít Zenkl

Schválený program:

1. Úvod
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Jednání komise zahájil a řídil z pověření předsedy 
komise Ing. arch. Miroslav Vodák.  Dále byl předložen a odsouhlasen program.
Jména jsou dále uváděna bez titulů.

2. Úprava územního plánu města České Budějovice 2015 (Ú ÚP) 
Dále územní plán ÚP, úprava územního plánu Ú ÚP,
Luboš Lacina prezentoval důvody pro Ú ÚP (vazba na Stavební zákon) a referoval o stavu 
prací. (prezentace je na vyžádání k dispozici na OÚP). Jedná se zejména o snížení míry 
regulace v jednotlivých plochách ÚP, o technické úpravy související se zrušením některých 
funkčních ploch atd.
Pokud jde o otázku pořízení nového ÚP – bude-li Ú ÚP schválena do konce roku 2015, 
nebudou úvahy o jeho pořízení „pod tlakem“. Podrobnosti prezentace viz odkaz na OÚP.
Petr Hrůša prezentoval postup prací na Ú ÚP. Prezentace postupně přešla ve volnou 
diskusi.
Koncepce stávajícího ÚP (Ú ÚP) je stále životaschopná, během doby se dařilo víceméně 
základ koncepce realizovat a udržet.
Brůha – jak dále město naloží s ÚP, i nadále stávající nebo zadat nový? Otázka smyslu 
územních studií (vypadly ze SZ) – měly smysl. Je totiž třeba rozpracovávat ÚP do větších 
podrobností.
Převažují příspěvky v diskusi, které směřují k závěru, že před městem nestojí aktuální 
potřeba naprosto nového ÚP, resp. nové koncepce, ale další práce se stávajícím, resp. 
upraveným ÚP a snaha jej dále využít.
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Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů komise nebylo na tomto zasedání přijato 
žádné usnesení či doporučení. Závěrečná diskuse proběhne na příštím zasedání komise.

3. Různé
Otázka „Kanovnická“
Na 3. zasedání byl prezentován záměr rekonstrukce ulice Kanovnická. Na základě diskuse 
a závěrů bude vypsáno výběrové řízení formou vyzvání vybraných architektů a na základě 
výše ceny bude proveden výběr. 
Komise navrhuje vyjasnit způsob vypsání tohoto řízení, sejít se se zodpovědnými útvary 
MM a dohodnout, jak výběr proběhne. Členové komise se domnívají, že vyzvání některých 
členů komise (architektů) k účasti v tomto řízení je kontraproduktivní. 

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.

Poznámka:
Ze zasedání komise byl pouze pro vnitřní potřebu komise pořízen obrazový a zvukový záznam, který 
bude vhodnou formou členům komise k dispozici.

4. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj bylo ukončeno v 18:45 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 13. 4. 2015

Zapsal(a): Ing. arch. Vladimír Zdvihal, člen komise

Ověřil(a): Ing. arch. Miroslav Vodák

Vlastimil Hoch
předseda komise


