
Zápis ze schůze cykloskupiny

Datum: 12. 8. 2014

Čas: 15:00 – 17:30

Přítomni: 

Ing. Miroslav Moravec, radní

Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora

Ing. Michal Šram, Útvar hlavního architekta

Mgr. Lukáš Bajt, CykloBudějovice o.s.

Ing. Jan Žvak, CykloBudějovice o.s.

Ing. Petr Klika, CykloBudějovice o.s.

Ing. Vladimír Šefčík, Domovina o.s.

Ing. Arch. Martin Augustin, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Toušek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nataša Bláhová, Odbor správy veřejných statků, vedoucí oddělení správy komunikací

 

Program schůze:

1.       Dilatace a retardéry 

·         autoři projektů to považují jako nutné

·         výzva k technikům pro alternativní řešení  - na starosti p. Popelová

 

2.       Jednosměrky (cykloobousměrky)
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·         Komplexní řešení pro centrum až v rámci cyklogenerelu

·         Nyní vytipované tři ulice

o   Průmyslová  –  v rámci  komplexního  řešení  průjezdnosti  křižovatky

Průmyslová x Nádražní pro cyklisty ve směru do Suchého Vrbného

o   Klavíkova – v rámci zavedení zóny 30 Km/h

o   Mlýnská nebo Panská – zprůjezdnění pro cyklisty ve směru ze Sadů ke

Slepému rameni

·         na starosti p. Šram

 

3.       F.A.Gärstnera

·         Zrušení  podélného  stání  v ulici  a  zavedení  cyklopruhů  v návaznosti  na

otevření parkovacího domu

·         Cca 200 nových míst pro veřejnost (původní parkoviště 80 míst,  podélné

stání v ulici 50 míst -> stále 70 míst pro parkování navíc; dalších cca 100 míst

zde bude mít k dispozici magistrát a místní firmy)

·         na starosti p. Popelová

 

4.       Vltavské nábřeží

·         Zjednosměrnění  zkratky  od  ul.  Na  Dlouhé  Louce  k Dlouhému  mostu  ze

směru od Dlouhého mostu

·         Zrušení  nebezpečné zkratky pro řidiče  vyúsťující  u  cyklostezky a  dále  na

přechodu, kde je špatná přehlednost

·         Vyznačení  pikrogramů  pro  cyklisty  od  Dlouhého  mostu  v návaznosti

k cyklostezce u jezu
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·         Na starosti p. Popelová a p. Bláhová

 

5.       Cyklopodněty

·         Rozdělení stezky od DK Slavie k divadlu – p. Bláhová

·         Napojení Jeronýmovy na Lannovu od Žižkovy ulice – v r. 2015 možné začít

úpravy Lannovy (dále nutný projekt)

·         Betonové těleso ve stezce u Dynama – řešit s policií na setkání

·         Oprava povrchu (napojení stezek) u Dynama – p. Bláhová

·         Značení objížděk pro cyklisty – u podjezdu pod Mánesovou byl apel, leč bez

odezvy; příště také informace o uzavírkách na webu města

·         Oprava  povrchů  stezek  –  často  nelze  jen  vyfrézovat  a  dát  nový  povrch,

protože povrch není dostatečně vysoký ->dílčí opravy na stezce V. Talicha

·         Registrace jízdních kol u MP forenzní technologií – p. Popelová

·         Lávka u Vltavy (diamant) – nové a vyšší zábradlí  pokud vyhovuje šířkově,

pokud ne,  tak alespoň posunutí  značek „konec cyklostezky“ až  k lávce – p.

Bláhová

 

6.       Cyklostezka kolem zanádražní komunikace

·         Snaha o prodloužení stezky, kolem garáží až k lávce v Pětidomí

 

 

Zapsal  Mgr. Lukáš Bajt
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