Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informací o umístění expozice, městské policii, změně loga DPMCB
„vzhledem ke kritice cca 80 % obyvatel Č.B. na zřízení hnusné lávky k Samsonově kašně se dotazuji:
- kdo dal souhlas k takové odpudivé stavbě?V novinách jsem se dočetl,že tuto akci bude zajišťovat fima z
Kaplice bez finanční účasti MM.
- je snad firma která vyhodí statisíce provázána nějakou zakázkou s MM?
- chci znát služební číslo stážníka (vztahuje se ke stížnosti na služební vozidlo MP,které cca v poledne dne
2.9.2016-ŠKODA OCTAVIA kombi parkovalo naproti Masným krámům a to skoro v křížovatce s
Hroznovou ulicí.Viz. přiložená fotografie)
- dále se dotazuji ,kdo objednal vozidlo YETTI s pohonem všech kol?
- dále se dotazuji,jak je možné,že ani po více jak dvou letech nebyla opravena zpackaná oprava
kruhového objezdu na Lannově třídě,kde je velké nebezpečí pro kolaře,jelikož permanetně několik
dlaždic chybí a navíc v nočních hodinách jsou obyvatelé v blízkosti kruhového objezdu obtěžováni
hlukem,jelikož při průjezdu vozidel nabývám dojmu,že jsou to nejlevnější "varhany",které jsem slyšel.
- kdo prováděl rekontrukci kruhového objezdui,kdy bude provedena oprava a byla v posledních dvou
letech oslovena babralská firma do výběrového řízení?
- závěrem chci upozornit,že značení křižovatka Husova s odbočením do ,Krajinské je chybně značená o
čemž jsem již informoval DI PČR a požaduji jmého úředníka (MM OD),který takový paskvil mající za
následek pokutování hlavně cizinců,odsouhlasil!!
- kdy bude opravena Krajinská ulice,kde je mnoho hrbolů i propadlin,vžyť je to vstupní brána do
krajského města.Kdy bude provedena?
- Kolik strážníků bylo propuštěno,že nesplnili požadavky na vzdělání?
- Ještě me zajímá ,kdo rozhodl o změně loga DP města Č.B. kolik to bude stát a kdo to zaplatí a kolik let
zpátky budete vracet udělené pokuty zvláště turistům,kteří nemohli reagovat na dopravní značky v
rozporu s jejich umístěním!!“
K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje, že
- Dne 2. 5. 2016 přijala Rada města České Budějovice usnesení č. 721/2016, kterým vyslovila souhlas
s umístěním exponátu doc. Ing. akad. arch. Jana Šépka v rámci výstavy „Vnímání“ na náměstí Přemysla
Otakara II. v těsné blízkosti Samsonovy kašny s tím, že autor zajistí veškerá povolení od příslušných
orgánů umožňující tento exponát realizovat. Statutární město České Budějovice nebylo objednatelem
předmětné stavby, a proto nemá oficiální informace o osobě, která stavbu prováděla. Dle veřejně
dostupných informací měla na starosti stavbu lávky a stěny kolem Samsonovy kašny společnost
Dřevostavby Štika s.r.o.
- S uvedenou společností statutární město České Budějovice nemá a ani v minulosti nemělo uzavřenu
žádnou smlouvu.
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- V předmětné době na uvedeném místě prováděla namátkovou kontrolu zaměřenou na dopravu a veřejný
pořádek hlídka Městské policie České Budějovice, konkrétně strážník služební číslo 1582 a strážník
služební číslo 505.
- Výběr Vámi uváděného vozidla byl proveden v souladu s právními předpisy v rámci výběrového řízení,
když realizaci výběrového řízení zajištuje pro městkou policii Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Magistrátu města České Budějovice. Městská policie pouze nastaví své požadavky odpovídající
možnostem rozpočtu.
- K Vašemu dotazu na rekonstrukci tzv. kruhového objezdu na Lannově třídě povinný subjekt uvádí, že
hlavním důvodem porušení povrchu komunikace je velké dopravní zatížení, na které tato komunikace
nebyla konstruována (byla konstruována pouze na pojezd v pěší zóně). V rámci reklamačního řízení byl
proveden odborný posudek, v němž bylo konstatováno, že práce byly provedeny dle projektové
dokumentace s tím, že poruchy povrchu vozovky jsou způsobeny nadměrným dopravním zatížením.
Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice připravuje celkovou rekonstrukci povrchu této části
Lannovy třídy, včetně změny organizace řízení dopravy. Realizace této akce by se měla uskutečnit v roce
2017.
- Celkovou rekonstrukci Lannovy třídy prováděla společnost Skanska a.s. (dříve Skanska DS a.s.).
Uvedená společnost nebyla ze strany statutárního města České Budějovice v posledních dvou letech
oslovena do výběrových řízení na stavební práce.
- K Vašemu dotazu na dopravní značení týkající se odbočení z Husovy třídy do ulice Krajinská je nutno
uvést, že předmětné dvě ulice se vůbec nepotkávají. Jinak lze obecně konstatovat, že veškerá rozhodnutí,
která jsou vydávána jednotlivými odbory, podepisují vedoucí těchto odborů.
- Co se týká rekonstrukce Krajinské ulice, prozatím se zde provádí pouze částečné opravy, kdy byla
opravena část u náměstí Přemysla Otakara II., část před Komerční bankou a část poblíž Masných krámů.
Dále bylo provedeno přeložení dlažby v křižovatce s ulicí Hroznová. Průběžně se také opravují výtluky
na asfaltové komunikaci. Rozsáhlejší rekonstrukce ulice není v současné době plánována.
- Z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce v podobě
požadovaného vzdělání obdržel výpověď z pracovního poměru prozatím jeden strážník.
- Ohledně informací týkajících se nového loga Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. povinný
subjekt připomíná, že v této části Vaši žádost odložil, neboť se jedná o informace, které se nevztahují
k jeho působnosti. O této skutečnosti jste již byl vyrozuměn.
- K Vašemu dotazu na vracení pokut udělených za přestupky, jejichž podstatou bylo nerespektování
dopravního značení, povinný subjekt uvádí, že k takovému kroku nebyl shledán důvod.
Toliko pro úplnost povinný subjekt na závěr připomíná ustanovení § 2 odst. 4 InfZ, podle něhož se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

