
 
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 a účinném 

znění (dále jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 26. 11. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se žlutého vodorovného dopravního značení – zákaz zastavení, které je zde vyznačeno souvisle 

bez přerušení v délce celého domu a dále ji přesahuje o cca 1,5 m do obou stran. K tomuto žádáte o sdělení, 

zda bylo vodorovné značení vyznačeno se souhlasem magistrátu nebo zda bylo vyznačeno vlastníkem domu 

z jeho vlastní iniciativy a zda by na to měl vlastník právo. 

 

 

K požadovanému povinný subjekt sděluje, že odbor povinného subjektu - Odbor dopravy a silničního 

hospodářství MMČB nebyl až do roku 2003 věcně příslušný k povolování takovéhoto typu značení. Z tohoto 

důvodu nemá povinný subjekt k dispozici žádné informace ke značením, které byly do této doby jinými 

tehdy příslušnými správními úřady povoleny. Povinný subjekt sám neeviduje žádné takovéto značení 

v tomto místě. 

V roce 2014 se v dané ulici uskutečnila kontrola značení a dne 29. 5. 2014 bylo nařízeno odstranění svislého 

značení (dopravních značek) u Vámi uvedeného domu. V době této kontroly zde příslušný odbor povinného 

subjektu nezjistil žádné vodorovné značení. Takovéto značení zde buď nebylo, nebo bylo neznatelné. Pokud 

by zde takovéto značení bylo rozpoznáno, bylo by pravděpodobně nařízeno jeho odstranění, jelikož by 

nevyhovovalo platným normám. 

Povinný subjekt dále sděluje, že sami vlastníci nemovitosti či jiné osoby nejsou oprávněni bez dalšího dle 

vlastního uvážení umisťovat jakékoli dopravní značení na komunikace. O stanovení popsaného dopravního 

značení je nutno požádat písemně na Odbor dopravy a silničního hospodářství MMČB a po vyjádření 

příslušného orgánu PČR si jej žadatel o vyznačení vyznačí a udržuje na vlastní náklady. 

Povinný subjekt ve smyslu ust. § 3 odst. 6 InfZ žadateli tímto sděluje, že Odbor dopravy a silničního 

hospodářství MMČB provede v daném místě v nejbližší době místní šetření. Pokud správní orgán v rámci 

místního šetření zjistí, že vodorovné značení je zde umístěno v rozporu s obecně závaznými předpisy, zahájí 

správní řízení k nápravě tohoto stavu. 

 


