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

Úpravy v Krajinské ulici a Lannově třídě (pruhy pro cyklisty, stavba okruhu, školící středisko)
„ proč byly zamalovány pruhy pro cyklisty v Krajinské ulici?
- kdo prováděl stavbu zpackaného okruhu v Lannově třídě? Kdy konečně bude tento úsek opraven?
- kdo povolil dodatečně na Lannově ulici rozšíření stavby školícího střediska tím, že bude odpuzující
skleněná stavba vytažena cca 2 metry nad chodníkem?“
K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje:
- V návaznosti na vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje –
dopravní inspektorát České Budějovice, čj. KRPC-433-435/Čj.-2015-020106 ze dne 4. 9. 2015 stanovil
odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice trvalou úpravu silničního
provozu – odstranění vodorovné dopravní značky č. V14 /Jízdní pruh pro cyklisty/ v ul. Krajinská
v Českých Budějovicích z důvodu zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.
- Celkovou rekonstrukci Lannovy třídy, včetně tzv. kruhového objezdu, prováděla společnost Skanska a.s.
(dříve Skanska DS a.s). V této souvislosti je ovšem nutno uvést, že poruchy povrchu vozovky jsou
způsobeny nadměrným dopravním zatížením, na které tato komunikace nebyla konstruována. K otázce
rekonstrukce tzv. kruhového objezdu povinný subjekt uvádí, že investiční odbor Magistrátu města České
Budějovice připravuje celkovou rekonstrukci povrchu této části Lannovy třídy, k níž by mělo dojít v roce
2017.
- Ze spisové dokumentace týkající se výše uvedené stavby školicího střediska vyplývá, že stavba byla
povolena v rámci řádného povolovacího procesu, v jehož v rámci Magistrát města České Budějovice,
odbor stavební úřad, přezkoumal stavbu dle platných ustanovení stavebního zákona a předpisů vydaných
k jeho provedení, přičemž rovněž zkoumal soulad s územním plánem města České Budějovice a soulad
se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy. V průběhu povolovacího procesu byla vydána
mimo jiné následující rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby ze dne 2. 12. 2014, zn. SU/1234/2014
MI, stavební povolení ze dne 18. 2. 2015, zn. SU/106/2015 MI, a kolaudační souhlas ze dne 16. 2. 2016,
zn. SU/126/2016 MI. Součástí spisového materiálu je rovněž Dohoda o umístění stavby č. 2010002543 –
(114-5/53/10) ze dne 2. 11. 2010 uzavřená mezi statutárním městem České Budějovice a žadatelem, která
řeší přesah předmětné stavby nad Lannovu třídu. Toliko pro doplnění povinný subjekt uvádí, že lokalita,
kde se stavba nachází, nespadá do památkové zóny ani rezervace.
Ve zbývající části bylo Vaše podání vyhodnoceno jako stížnost, která je řešena samostatně.

