Zápis ze schůze cykloskupiny
Datum: 25.2.2014
Čas: 15:00 – 18:00
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

Program schůze:
1) Do práce na kole 2014
 termíny akcí:
o 22.4. - uvítání dánského ambasadora na radnici, otevření výstavy, cyklojízda,
tisková konference v Kavárně Lanna
o 6.6. - vyhlášení vítězů a výsledků soutěže, závěrečný večírek v Café klubu
Slavie
 Partneři akce
 Povolení cyklojízdy – pan Ing. Šram
 Zábory veřejného prostranství – výstava apod. pod hlavičkou města
 Propagace – web a FB města, lavičky, …
 Pro příště upřesnění a potvrzení všech termínů
2) Parkování kol
 Obnova cyklostojanů ve městě – obrácený U profil x zamykací Tano s FAB vložkou
 Parkovací věž
o návrh odsouhlasen na radě města
o čeká se na vyjádření odboru památkové péče
o umístění na Lannově x Dvořákova nebo vedle hlavní budovy nádraží při
vyústění Lannovy třídy
o možnost dotací
o další možnost v kampusu JČU, vytipování další míst dle cyklogenerelu
o u nádraží i doplňující infrastruktura pro cyklisty – další krytá i nekrytá stání,
informační tabule, do budoucna případně servis, kavárna, …

3) Ul. Oskara Nedbala
 Schválen návrh pouze s piktogramy pro cyklisty a parkovacím stáním
 Znovuotevření možnosti varianty s cyklopruhy a bez parkovacího stání, které v ulici
není nutné, na dopravní poradě
4) Zadání cyklogenerelu
 vzor v zadání cyklogenerelu pro město Pardubice
 uzavřené výběrové řízení (3-5 firem)
 hodnocení ne dle nejnižší ceny ale ekonomické výhodnosti
 oslovit města, která zadávala podobné práce a vybrat 3-5 zpracovatelů + jejich
reference
5) Asociace cykloměst
 Návrh radě o zapojení města České Budějovice do asociace
 Zapojení do soutěže o Hlavní cyklistické město ČR 2014
6) Cyklopodněty
 Vybrat 3 podněty pro okamžité zlepšení na každou schůzi
 Měsíc březen:
o údržba lávek pro chodce a cyklisty, odstranění nebezpečného písku
o propojení stezky a staré Nádražní ulice
o nájezd na lávku u Lučního jezu
7) Závěr
 Příští schůzka 31.3.2014 v 15 hodin v kanceláři náměstkyně Ing. Ivany Popelové
 Body schůze:
o Finální zadání cyklogenerelu + vytipování míst pro konkrétní opatření
o DPNK 2014
o Návrh rekonstrukce křižovatky Husova x Dlouhá Louka
o Cyklopřipomínky

Zaspal Bc. Lukáš Bajt

