
Zápis ze schůze cykloskupiny 

Datum: 31.3.2014 

Čas: 15:00 – 17:00 

Přítomni:  

Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora  

Ing. Ivo Moravec, radní 

Ing. Michal Šram, cyklokoordinátor, Útvar hlavního architekta 

Ing. Jan Žvak, CykloBudějovice o.s. 

Bc. Lukáš Bajt, CykloBudějovice o.s. 

Ing. Vladimír Šefčík, Domovina o.s. 

Mgr. Zdeněk Toušek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. 
 

 

Program schůze: 

1) Úvod a shrnutí pokroku v bodech z minulé schůzky 

 Lávky vyčištěny po zimní údržbě 

 Rada města schválila vstup města České Budějovice do Asociace cykloměst 

 Parkovací věž 

o Umístění u vlakového nádražní znemožněno jeho přestavbou v příštích 

letech 

o Možné umístění na Lannově u křížení s ulicí Dvořákova nebo v prostoru 

bývalých kasárna u OC Mercury 

o Rekonstrukce ulice O. Nedbala – pozastaveno územní řízení, možnost 

prosazení návrhu s cyklopruhy 

 

2) Do práce na kole 2014 

 Propagace – tisk, TV, rádio, plachty na trolejovém vedení, plakáty, letáky – od 

poloviny dubna 

 Vyřešen zábor veřejného prostranství i termínová kolize výstavy s jinými akcemi na 

náměstí 

 Povolení cyklojízdy, doprovod městské policie, řízení křižovatek dopravní policií –  

Ing. Šram 

 Upřesněny termíny akce:  

o 22.4. – otevření  výstavy, cyklojízda, TK 

o 6.6. – závěrečná party a vyhlášení výsledků, konct VEES 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/69568090/ing-arch-bc-martin-augustin-phd/statisticky-urad/


 

3) Parkování 

 Zadání na revitalizaci parkovacích stání pro cyklisty 

 Stojany by měly mít jednotný a atraktivní design 

 Koncept a propagace 

 Do příštího setkání cykloskupiny sepsat náměty 

 

4) Zadání cyklogenerelu 

 Připomínky zaslat do 10.4. na e-mail: lukas.bajt@gmail.com 

 Následné zpracování Ing. Šramem 

 

5) Křižovatka Husova x Na dlouhé Louce 

 Nové řešení pro mimoúrovňové křížení lávkou pro chodce a cyklisty přes ulici Na 

Dlouhé Louce 

 Zrychlení provozu x Vytváření hradeb, podpora funkce transitní komunikace, sociální 

odcizení 

 

6) Cyklopodněty 

 Letiště – zprůjezdnění cesty mezi Homolemi a Šindlovými Dvory – hlídací služba 

 Krajinská – nerespektování pruhu pro cyklisty v jednosměrných úsecích zásobováním 

 Zakončení lávek a mostů – výměna nebezpečné dlažby za jiný povrch (nejlépe asflat) 

 Levý břeh Malše mezi Modrým mostem a Mánesovou ulicí – povrch cyklostezky 

zvlněn kořeny, chybí osvětlení – rychlé vyřešení alespoň jednoho z problémů 

 Haškova x Holečkova – zábradlí při vyústění cyklostezky do křižovatky 

 

7) Závěr 

 Příští schůzka 7.5.2014 v 15 hodin v kanceláři náměstkyně Ing. Ivany Popelové nebo 

v zasedací místnosti naproti 

 Body schůze:  

o Finální zadání cyklogenerelu 

o Parkování 

o Shrnutí registrační a propagační fáze DPNK 2014 

o Návrh aplikace vodorovného značení ve městě – cyklopruhy, 

cyklopiktokoridory, předsazené stopčáry 

o Cyklopřipomínky 

 

 

 

Zapsal Bc. Lukáš Bajt 


