
Z Á P I S 

 14. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 7. července 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 

Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Pavel Lintner, Mgr. Alena Krejčová,  

  Mgr. Petr Lintner, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Hosté: Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ, Ing. arch. Dagmar Buzu – vedoucí odd. územního 

plánování a památkové péče OVRR MěÚ, zástupci firmy Exprin Property, s. r. o., Praha - Mgr. M. 

Hulínský, P. Prokop, P. Zubatý 

Omluven: Mgr. Michal Pánek 

Jednání 14. schůze rady města zahájil a řídil starosta města Ing. Jindřich Bláha. Po uvítání všech 

přítomných konstatoval, že rada je schopna usnášet se o všech bodech svého programu jednání. 

Rada města schválila tento program jednání: 

Průmyslová zóna Soběslav 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 13. jednání RM ze dne 25. 6. 2020 žádné 

připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner a Mgr. Alena 

Krejčová.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

Průmyslová zóna Soběslav 

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Jčk Č. Budějovice 

Členové RM za přítomnosti uvedených pracovnic MěÚ projednali závěry zjišťovacího řízení 

projektu „Průmyslová zóna Soběslav“ vydané KÚ Jčk, České Budějovice.  

Členové RM se shodli na nutnosti nezávislého odborného posouzení těchto oblastí: 

 Dopravního řešení s možností přímého napojení na dálniční přivaděč od sjezdu z dálnice D3 a 

minimalizací dopravy zatěžující komunikaci mezi Soběslaví a Chlebovem. 

 Krajinného rázu řešící výšku a začlenění hal do terénu. 

 Integrace zeleně do prostoru projektu. 

 Likvidace dešťových vod z areálu vč. variantního řešení jejich odvedení. 

 

Následně se členové RM setkali s uvedenými zástupci fi Exprin Property, s. r. o., Praha, ve věci 

dalšího postupu projektu v návaznosti na závěry zjišťovacího řízení. Zástupci fi Exprin souhlasili 

s posečkáním úpravy projektu do doby zpracování výše uvedených posouzení zadaných městem a 

zároveň deklarovali maximální vstřícnost k zapracování připomínek města do projektu (cyklostezka, 

chodník, autobusová zastávka, komunikace do další části průmyslové zóny apod.) 

Dále se členové RM a zástupci fi Exprin dohodli na uskutečnění společné pracovní schůzky do konce 

července 2020 za přítomnosti zástupců města, projektanta „Průmyslové zóny Soběslav“, odborné 

osoby zajišťující zpracování dokumentace pro proces EIA a zpracovatelem dopravního řešení 

projektu.  

 

Jednání RM skončilo v 16:30 hodin.  


