Zápis ze schůze cykloskupiny
Datum: 7. 5. 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
Jan Veselý

Program schůze:
1) Úvod a shrnutí pokroku v bodech řešených na minulých schůzích
 Asociace cykloměst – schváleno radou města, čeká na schválení zastupitelstvem
 Cyklokoordinátor – od června smlouva pro externí spolupráci se sdružením
CykloBudějovice
 Rekonstrukce ulice O. Nedbala – v územním řízení; do dvou týdnu proběhne veřejné
projednání – návrh na vyznačení cyklopruhů
 Rozpočet města na cyklodopravu – informace má pan Šram
 Stav řešených cyklopodnětů viz prezentace
2) Parkování
 Byly vybrány stojany Sheffieldského typu (obrácené U)
 Proběhla objednávka prvních kusů
 Vytipovat místa v centru města pro jejich umístění
 Kampaň pro bezpečné parkování jízdního kola
o Registrace kol u MP (novou metodou)
o Letáky s informacemi, jak pro uživatele – jak zamykat kolo, vhodné typy
zámků, atd., tak pro poskytovatele – kam umístit stojan, vhodné typy
stojanů, vzor žádosti umístění stojanu před podnikem
o Spuštění pravděpodobně na den Země – 22. 9. 2014

3) Zadání cyklogenerelu
 Zjednodušení připomínkování – držet se vzoru z Pardubic
 Hl. změny oproti pardubickému zadání – parkování (vytipovat 3-5 míst pro kapacitní
kryté parkování), vytipování míst pro konkrétní technické řešení, část s ÚP
 p. Žvak zjistí reference od měst, která mají cyklogenerel od firmy ADOS
 p. Popelová zajistí smlouvu
 pokud návrh projde radou města, bude oslovena pouze firma ADOS
4) Cyklopodněty
 Lannova x Jeronýmova – chybí nájezd a sjezd do Jeronýmovy ulice směr Žižkova
 Zastřižení keřů u DK Slavie – špatná viditelnost
 Rozdělení stezky pro chodce a cyklisty mezi DK Slavie a Jihočeským divadlem
5) Závěr



Příští schůzka 18. 6. 2014 v 15 hodin v zasedací místnosti naproti kanceláři
náměstkyně Ing. Ivany Popelové
Body schůze:
o Finální zadání cyklogenerelu
o Oddělená stezka podél Pražské třídy od Sadů k nákupnímu centru IGY
o Úprava povrchu ulic v centru města pro cyklisty
o Cyklopodněty

Zapsal Bc. Lukáš Bajt

