Zápis ze schůze cykloskupiny
Datum: 18. 6. 2014
Čas: 15:00 – 17:00
Přítomni:
Ing. Michal Šram, cyklokoordinátor, Útvar hlavního architekta
Mgr. Lukáš Bajt, CykloBudějovice o.s.
Ing. Vladimír Šefčík, Domovina o.s.
Mgr. Zdeněk Toušek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Nataša Bláhová, Odbor správy veřejných statků, vedoucí oddělení správy komunikací

Program schůze:
1) Úvod a shrnutí pokroku v bodech řešených na minulých schůzích
 Cyklokoordinátor – nabídka DPP či DPČ pro Lukáše Bajta
 Rekonstrukce ulice O. Nedbala – pozastaveno ÚŘ, při výměně povrchu zahrnuty
cyklopruhy
 Stav řešených cyklopodnětů:
 Povrch u Dynama – odloženo na neurčito
 Odstranění betonové překážky na stezce u Dynama – zamítnuto
 Vodorovné značení u výjezdu na vltavskou stezku – zamítnuto, řešení
dopravními značkami (konec a začátek cyklostezky)
 Nájezd na Lannovu z Jeronýmovy – zamítnuto
 Zastřižení keřů u křížení stezek u DK Slavie – vyřešeno
 Oddělení stezky a chodníku u DK Slavie – v řešení
 Zábradlí na křižovatce Holečkova a J. Haška – možné řešení celé
křižovatky v rámci zavedení zóny 30 v této lokalitě – v současné době
je odstranění zábradlí nepřijatelné
2) Parkování
 Bylo objednáno 23 ks stojanů Sheffieldského typu (obrácené U)
 V pozinkované úpravě s komaxitem (antracitová barva)
 Instalace během prázdnin u divadla, Piaristického náměstí a vlakového nádraží
 Cena 40 490 Kč bez DPH
 Do konce srpna vytipovat další místa pro obnovu a doplnění cyklostojanů – zapojení
do rozpočtu pro rok 2015
 Návrh využití podchodu u nádraží pro velkokapacitní kryté a hlídané parkování pro
kola – alternativa k cyklověži (viz prezentace)



Parkování kol u základních škol – viz e-mail od p. Moravce

3) Povrch ulic v centru města
 Viz mapa v přiložené prezentaci
 Konečné řešení nutno pečlivě vybrat
 Pruhy hladké dlažby se ukázaly jako nebezpečné – větší šířka pruhů neestetická a
náklady se pak podobají kompletnímu předláždění (zvláště v úzkých ulicích)
 Nutné začít zejména u přejezdu přes Hroznovu ulici v Krajinské
4) Závěr



Příští schůzka dle aplikace Doodle a dohody
Body schůze budou přiblíženy

Zapsal Mgr. Lukáš Bajt

