
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Světelná signalizace 
 

1. jsou na komunikacích v Českých Budějovicích v současné době používána zařízení pro řízení provozu světel-

nými signály v křižovatkách podle § 65 zákona č. 361/2000 Sb. a § 2 pís. y tohoto zákona, (dále pouze „sema-

for“), na kterých se nastavování červeného, resp. zeleného signálu řídí rychlostí jízdy k nim přijíždějícího vo-

zidla? 

2. seznam všech míst na komunikacích města Českých Budějovic, kde jsou semafory podle bodu 1. instalovány 

3. pro jednotlivé semafory podle bodu 2., jaká rychlost vozidla má za následek změnu barvy signálu a jak je tento 

režim časově vymezen vzhledem k denní době (např. od 20:00) 

4. pokud je odpověď na bod 1 kladná, jaký je účel takto koncipovaných semaforů “ 

 

 

 

K bodu 1. 

Ano na komunikacích v Českých Budějovicích jsou v současné době používána zařízení pro řízení provozu světelnými 

signály v křižovatkách. Jedná se ovšem o systém tzv. „celočervené“, kdy jsou důležité křižovatky (17 ks) zejména na 

dopravním okruhu, osazeny vzdálenou detekcí vozidel, která zajišťuje, že bude vozidlu přidělena zelená v závislosti na 

obsazení ostatních vjezdů a dovolené rychlosti vozidla. V případě nedovolené rychlosti vozidla dojde k zastavení či 

zpomalení vozidla červeným signálem. Pokud je dotazem myšlena tzv. „trestající červená“ je instalován pouze jeden ta-

kový „semafor“. 

 

K bodu 2.  

Dle bodu 1. jsou osazeny následující křižovatky, a to s tzv. „celočervenou“: 

- Mánesova x Čechova    -   Nádražní x Průmyslová   

- Mánesova x Novohradská   -   Pražská x Pekárenská  

- Lidická x Mánesova    -   Strakonická x Jírovcova 

- Mánesova x F.A.Gerstnera   -   Nádražní x Pekárenská 

- Mánesova x Boženy Němcové   -   Husova x Branišovská 

- Pražská x Strakonická    -   M.Horákové x A.Barcala 

- Dlouhá louka x Kaufland   -   Strakonická x Průběžná 

- České Vrbné Levobřežní x Husova  -   Levobřežní x Strakonická 

- Levobřežní x Boreckého 

Dále jsou v provozu dvě křižovatky po celých 24 hodin: Nádražní x Rudolfovská a Dlouhá louka x Husova. 

Na Ledenické v lokalitě Pohůrka - U Pramene na silnici II/157 je umístěn na vjezdu do města radar spojený se semafo-

rem, který v případě překročení rychlosti vozidla toto vozidlo zastaví či zpomalí červeným signálem STŮJ. 

 

K bodu 3.  

Rychlost vždy odpovídá rychlosti v místě dovolené (50km/h či 70km/hod.), v případě radaru navýšené o určitou tole-

ranci. Nastavení systému tzv. „celočervené“ je v čase 23 hod. až 05 hod., u radaru 0-24 hod. 

 

K bodu 4.  

Toto opatření je instalováno na základě požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR a Odboru dopravy za účelem 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu v noční době a zajištění dodržování dovolené rychlosti v obci.  

 


