Zápis ze schůze cykloskupiny
Datum: 19.1.2015
Čas: 15:00 – 17:00
Přítomni:
Ing. František Konečný, PhD., náměstek primátora pro dopravu, ÚHA, územní rozvoj
Ing. Petr Holický, náměstek primátora pro investice, strategické plánování, územní komise
Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora pro SVS, veřejné zakázky, životní prostředí
Ing. Michal Šram, Útvar hlavního architekta
Ing. Jan Žvak, CykloBudějovice o.s.
Mgr. Lukáš Bajt, cyklokoordinátor, CykloBudějovice o.s.
Ing. Ivana Popelová, místopředsedkyně správní rady NJC
Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D.

Program schůze:
1) Cyklotrasa E





Vytvoření zóny 30 v okolí Alešovy ulice rozděleno do dvou etap:
o První etapa – řešení vjezdů do zóny, značení a řešení křižovatek
o Druhá etapa – řešení mezikřižovatkových úseků – omezení počtu parkovacích
míst
Problém u křižovatky ul. Dvořákova a ul. Průmyslová – bude řešeno v rámci dalšího
projektu
Cyklostezka v ul. Průmyslová bude zachována

2) Zkušenosti z cykloskupiny 2014 – čeho se vyvarovat a v čem pokračovat




Mnoho podnětů nebylo dořešeno – nutné vždy určit zodpovědnou osobu a časovou
náročnost pro řešení
Špatná komunikace s některými úředníky – zlepšit zpětnou vazbu při změnách u
projektů a řešení podnětů
V roce 2015 cykloskupina v terénu – vyjížďky na konkrétní místa

3) Cyklogenerel



10.2.2015 proběhne veřejná prezentace cyklogenerelu, následně se dokument
zveřejní a případně proběhne veřejné projednání připomínek
Dokument nyní dostanou v elektronické podobě členové cykloskupiny a
architektonické komise


4) Cyklostojany




V roce 2014 osazeno celkem 8 ks z 23 ks – 4ks u divadla a 4 ks u ZŠ Pohůrecká
15 ks je nyní k dispozici ve skladu – nutné zlepšit zpětnou vazbu z odboru SVS
Parkování řeší cyklogenerel – prvně by měly být novými stojany osazeny veřejné
instituce (úřady, zdav. zařízení, školy, …) – ideálně mimo rozpočet na cyklostojany
pro rok 2015

5) Cyklopodněty a projekty z roku 2014










Odstranění zábradlí v Holečkově ulici – v rámci zóny 30 a vyvýšení křižovatky
Napojení Jeronýmovy na Lannovu ulici – snížení obruby, nájezd (6/2015) –
informovat p. Hruškovou (p. Bajt)
Odstranění překážky na cyklotrase u Peugeotu na Husově ulici (vyvolání jednání s p.
Hochstafelem) – p. Konečný a p. Bouzek
Oprava povrchu Krajinská x Hroznova – informovat p. Hruškovou (p. Bajt)
Napojení lávek na stezky – informovat p. Hruškovou (p. Bajt)
Zjednosměrnění zkratky u Hocha – p. Konečný, p. Šram – jednání s p. Hochem
F.A.Gärstnera – zóna 30, zákaz odbočení z ul. U Černé věže na náměstí – p. Konečný
Cityblok - – informovat p. Hruškovou (p. Bajt)
Zprůjezdněná lávky u Diamantu – řešit s p. Šramem (p. Bajt)

6) Marketing, cykloznačka



Vytvoření cykloznačky po vzoru Kodaně či Pardubic
Vytvoření návrhu postupu – p. Bajt

7) Zimní údržba


Návrh priorit na zimní údržbu cyklostezek – p. Žvak

Zapsal Mgr. Lukáš Bajt

