
  

Magistrát města České Budějovice  

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

 

Provoz v křižovatce Pražská-Okružní 
 

„- zda a jak policie ČR spolupracuje s MMČB, resp. jak MMČB spolupracuje s policií, pokud jde o obecnou adekvát-

nost a technickou bezvadnost prostředků řízení dopravy (značek semaforů apod.) 

 

- jaké množství osobních a nákladních vozidel průměrně projede předmětnou křižovatkou v pracovních dnech za hodinu 

v jednotlivých směrech a jak se toto množství vyvíjí v době od 6.30 do 17.30 v prac. dnech (pakliže PČR takovou infor-

maci nemá, ani není schopna opatřit, nechť tak učiní MMČB) 

 

- jaké jsou konkrétní technické a jiné požadavky na zajištění náležitého stavu, funkčnosti a účinnosti semaforů 

z hlediska jejich pozorovatelnosti a sledovatelnosti řidiči vozidel, pokud jde o silnice s jedním a více jízdními pruhy ve 

stejném směru. (pakliže PČR takovou informaci nemá, ani není schopna opatřit nechť tak učiní MMČB) 

 

- odhad nákladů, jaké by byly spojeny s tím, aby i předmětný jízdní pruh, nikoli tedy jen pravý, měl svůj vlastní semafor, 

to neplatí, pokud bude sděleno závazně, že je vyloučeno, aby instalace takového semaforu byla přínosem pro bezpečnost 

a plynulost provozu 

 

- zda světelná signalizace na předmětné křižovatce ve směru jízdy kamionu IVECO, avšak z pohledu levého jízdního ro-

hu po všech stránkách vyhovuje všem požadavkům, zejména pro bezpečnost a plynulost dopravy, tj. mj. zda při všech 

konstelacích provozu vč. dění v pravém pruhu, se lze touto signalizací skutečně spolehlivě řídit.“ 

 

 

Světelná signalizace na křižovatce silnic Pražská x Okružní v Českých Budějovicích, označena jako SSZ CB.20 (k níž 

výše citované dotazy směřují), byla ve své stávající podobě vybudována v roce 2005 při celkové rekonstrukci křižovat-

ky. Je postavena podle projektu autorizovaného projektanta, na základě stavebního povolení, po vyjádření Policie ČR a 

odboru dopravy a silničního hospodářství, a před uvedením do provozu byla také řádně zkolaudována. 

 

Na vjezdu Pražská od centra města (signální skupina VA pro směr přímo a VB pro směr vlevo) je osazeno základní ná-

věstidlo v úrovni 5m za STOP čárou a opakovací návěstidlo je umístěno ve stejném příčném řezu na výložníku délky 

2m. V této vzdálenosti je proto, že musí být dodržena odstupová vzdálenost návěstidel od trakčního vedení. Dále do 

křižovatky je vysazena pouze tyč držící videodetekci vozidel. Opakovací návěstidlo pro přímý směr je jedno pro oba 

jízdní pruhy umístěné nad pravým jízdním pruhem. 

Osazení návěstidel plně odpovídá normě ČSN 736021 Světelná signalizační zařízení – umístění a použití návěstidel, ob-

rázek č. 22. 

 

K dotazu ohledně dopravního zatížení křižovatky povinný subjekt sděluje, že dle sčítání v roce 2011 činilo zatížení 

v pracovní den 32 969 vozidel za 24 hodin, z toho 7 806 vozidel těžkých včetně 1 180 nákladních souprav, 192 autobu-

sů a 228 trolejbusů. Ve směru od centra po Pražské v přímém směru 6 759 vozidel celkem, z toho 1 546 vozidel těžkých 

včetně 460 nákladních souprav. Zatížení celé křižovatky v ranní špičkové hodině činní 2 440 vozidel, v odpolední 2 640 

vozidel, průměrné hodinové zatížení za období 07 až 17 hod. je 2 296 vozidel za hodinu.   

 

Technické požadavky na zajištění náležitého stavu SSZ jsou dány normou ČSN 736021 Světelná signalizační zařízení – 

umístění a použití návěstidel. 

 

Odhad nákladů pro doplnění či posunutí návěstidla by závisel na nákladech na posunutí trakčního vedení. Stožár světel-

né signalizace by následně musel být vyměněn za zvýšený a zesílený tak, aby umožnil instalaci delšího výložníku nad 

všechny jízdní pruhy. 

 

Osazení dopravního značení a zařízení světelné signalizace podléhá ve fázi projekční přípravy schválení či vyjádření ze 

strany Dopravního inspektorátu Policie ČR a stanovení ze strany Odboru dopravy a silničního hospodářství. Policie ČR 

s povinným subjektem v záležitosti dopravního značení a světelné signalizace úzce spolupracuje. 

K posouzení přínosu pro bezpečnost a plynulost provozu a ohledně splnění všech požadavků je kompetentní Dopravní 

inspektorát Policie ČR. 


