
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 

jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 28. 7. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se 

„Umístění dopravní značky B11 „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ u ulici U Černé věže v Českých 

Budějovicích 1, na obou koncích této ulice jak ze strany přilehlé k náměstí Přemysla Otakara II. u křížení s 

ulicí Kanovnická, tak na straně křížení s ulicí Hroznová“. V rámci žádosti je požadováno poskytnutí: 

 

 

1) kopie rozhodnutí, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích 

zahrnující výše popsané SDZ ve smyslu § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích 

 

2) kopie vyjádření příslušného orgánu policie k této změně místní úpravy 

 

3) kopie návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst. 1 správního řádu 

 

4) kopie dokladu/dokladů prokazujících, že opatření obecné povahy bylo zveřejněno podle §172 odst. 1 

správního řádu 

 

5) informace, zda byly podány námitky podle § 172 odst. 4 správního řádu a jak byly vypořádány 

 

6) kopie odůvodnění opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu 

 

7) sdělení, z jakého důvodu byla tato místní úprava stanovena. 

 

 

K požadovaným informacím sděluje povinný subjekt následující: 

 

 

ad 1) přílohou odpovědi je kopie Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 10. 

6. 2015, č.j. ODaSH/7813/15/Mr (včetně projektu dopravního značení zpracovaného společností 

AP2projekt s. r. o.) 

 

ad 2) přílohou odpovědi je kopie vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní 

odbor České Budějovice, Dopravní inspektorát České Budějovice ze dne 5. 6. 2015, č.j. KRPC-77784-

2/ČJ-2015-020106 

 

ad 3) přílohou odpovědi je kopie žádosti o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní 

komunikaci ze dne 11. 6. 2015 podaná správcem komunikace – Magistrátem města České Budějovice, 

odbor správy veřejných statků 

 

ad 4) Vzhledem k tomu, že jedná pouze o přechodnou, nikoliv trvalou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích, nebyla tato řešena formou opatření obecné povahy. Z uvedeného důvodu nebylo 

postupováno dle § 172 správního řádu. 

 

ad 5) Jak již bylo uvedeno výše, přijatá úprava nebyla přijímána v režimu ustanovení § 171 a násl. správního 

řádu. Nicméně dosud byly zaznamenány převážně pozitivní reakce, neboť došlo ke zklidnění provozu 

na náměstí Přemysla Otakara II. 

 



 

Magistrát města České Budějovice 

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

ad 6) Odůvodnění přijaté úpravy je uvedeno jak ve Stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích ze dne 10. 6. 2015, č.j. ODaSH/7813/15/Mr, tak v textové části projektu dopravního 

značení 

 

ad 7) viz odpověď ad 6) 

 


