
Informace ve věci veřejné zeleně v ulicích Šrámkova a Skuherského, České Budějovice 

a) Budou do prázdných prostorů pro veřejnou zeleň, které vznikly při rekonstrukci ulic 

Šrámkova a Skuherského (přílohy 1 aţ 3) stromy vráceny a kdy? 

b) Existuje vyjádření Policie ČR, které by vrácení stromů z bezpečnostních důvodů i v místech, 

kde jde o vjezd do jednosměrné ulice (přílohy 1 a 2), vylučovalo? Pokud ano, ţádáme o jeho 

přeposlání. 

c) Pokud je nyní stanovisko Policie k vrácení stromů negativní, ţádáme Vás o zaslání stanovisek 

Police ČR, která byla vydána v rámci územního a stavebního řízení na rekonstrukci dotčených úseků 

českobudějovických ulic. 

d) Kdo a zda vůbec povolil umístění nového dopravního značení v prostoru pro zeleň, prakticky 

do kořenového systému akátu (přičemţ značení bude v kolizi i s korunou stromu) v ulici Fráni Šrámka 

před domem č. p. 33? 

Ad a) 

Stromy do prázdných prostorů pro zeleň vysazeny nebudou v souladu s ustanoveními zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Ad b) a c) 

Dle sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, jakoţto 

věcně a místně příslušného silničního správního úřadu, který jako speciální stavební úřad vedl 

příslušná správní řízení ve vztahu k rekonstrukci ulic Riegrova, Skuherského a Fráni Šrámka, nejsou 

v předmětných správních spisech k dispozici vyjádření Policie ČR, jeţ by byla negativní ve vztahu 

k navrácení stromů do prázdných prostorů, které při rekonstrukci ulic vznikly. Vyjádření Policie ČR 

se týká pouze navrhovaného dopravního značení a dopravně inţenýrského opatření, ve vztahu k nimţ 

je na projektové dokumentaci vyznačen souhlas Policie ČR. 

K bodu b) ţádosti tak odpověď zní, ţe takové vyjádření nemá povinný subjekt k dispozici, stejně 

tak jako nemá k dispozici negativní stanoviska Policie ČR ve smyslu bodu c) ţádosti. Z tohoto důvodu 

také nelze poskytnout kopie takových dokumentů. 

Ad d) 

Jedná se o značku vyhrazeného parkování. Ţadatelem je soukromá osoba, která musí mít souhlas 

správce komunikace (nájemní smlouva) a stanovisko Policie ČR. Stanovení dopravního značení dle 

zákona č. 361/2000 Sb. vydává odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České 

Budějovice. Samotné umístění je věcí ţadatele, který si toto zadává u odborné firmy, která dopravní 

značku instaluje. 


