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OKRM/94/2017/Z/47

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 5. jednání dopravní komise rady města konaného dne 16. 5. 2017

Přítomni: Ing. Daniel Beták, Milan Brabec, RSDr. Petr Braný, Ing. Václav Kaska, 
Ing. Pavel Maule, Ing. Jiří Peltan

Omluveni: Ing. Ladislav Bartuška, Bc. Šimon Heller, Bc. Jiří Kudláček, David Lataj, 
Ing. Martin Stašek

Nepřítomni:

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D.

Schválený program:

1. Úvod
- Zvolen zapisovatel pan Ing. Jiří Peltan      6 – 6/0/0
- Zvolen ověřovatel pan Milan Brabec         6 – 6/0/0
- Souhlas s body programu bez výhrad        6 – 6/0/0
- Schválení zápisu z minulého jednání 25.4.2017     6 – 6/0/0

2. "Ceník parkovného v připravované parkovací zóně"
Přijato usnesení č. 6/2017 (6 - 6,0,0)
Náměstek primátora Konečný stručně seznámil přítomné s návrhem ceníku „parkovného“ 
pro rezidenty (trvalé bydliště), abonenty, vlastníky nemovitostí a ceníku pro návštěvníky.  
Jádro tohoto návrhu (pracovní verze) uniklo při projednávání do médií a zveřejnil jej 12.5. 
Českobudějovický deník. Návrh obsahuje sazby pro  jednotlivé zóny (cenová pásma) 
přiměřené vzdálenosti od centra. U „parkovacích karet“ též „slevy“ pro seniory nad 65 let, 
ZTP, elektromobily, hybridy, motocykly, karty vystavené na kratší dobu 6 měsíců, 3 měsíce 
a 1 měsíc. Přirážky pro přenosné parkovací karty, pro 2. a další vozidlo, delší dodávkové 
automobily do 5 metrů a 3,5 t. Parkovací zóny budou vyznačeny dopravními značkami.  
U návštěvníků je doba parkování omezena na 4 hodiny, v historickém centru na 2 hodiny. 
Účinnost se předpokládá od 1. 9. 2017. Návštěvnické stání bude v pracovní dny 
uplatňováno v době 8-20 hodin, v historickém centru i v sobotu a neděli.
Dotazy, připomínky a návrhy členů komise směřovaly k finanční efektivitě (náklady, 
výnosy), k možnosti přechodu práv ze zaplacené roční „karty“ rezidenta nebo abonenta 
(parkovné se nedědí, je vázané na vozidlo), výjimky pouze ze zákona (policie, záchranka, 
hasiči atd.), rešerše zkušeností z jiných měst a možnosti výjimky pro návštěvy a opraváře 
směřující k rezidentům. Dále se řešilo, zda systém mohou využívat občané s bydlištěm na 
radnici a občané dlužící radnici.  Řada členů se přikláněla k sazbě pro rezidenty v krajní 
zóně ve výši 365 Kč/rok, tj. 1Kč/den. Dotazy směřovaly i na sankce za porušování a jejich 
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vymáhání – bude postupováno dle přestupkového zákona. Byla doporučována papírová 
forma karet i parkovacích lístků, neboť pak správné parkování pohlídají i občané, zejm. 
rezidenti. Návrh na 1. půlhodinu zdarma pro návštěvníky, jako má Brno, nenašel podporu. 
 

3. Různé
První bod v různém. Pan Peltan informoval o účasti ve čtvrtek 11. 5. na  přípravě 
„Strategického plánu udržitelné městské mobility – SUMP“ (dále jen „plán mobility). 
SUMP lze definovat jako strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility 
osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě 
zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Zpracovatelem plánu mobility je firma 
AF-CITYPLAN s.r.o.  Předmětem jednání bylo představení a připomínkování analytické 
části, do které je možné nahlédnout na stránkách města http://www.c-
budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/mobilita/stranky/sump. aspx 
 
Druhý bod v různém. vVeřejném projednání konceptu výše uvedeného „Strategického 
plánu udržitelné městské mobility – SUMP“, které se bude konat na půdě Magistrátu města 
České Budějovice v úterý 23. 5. 2017 v 16:00 hod v zasedací místnosti zastupitelstva města 
(nám. Přemysla Otakara II. 1/1 ; 2. patro), a pozval členy dopravní komise. http://www.c-
budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/aktuality/stranky/pozvanka-na-verejne-
projednani-sump.asp
 
Třetí bod v různém. Pan náměstek Konečný informoval o záměru Výstaviště České 
Budějovice a.s. přesunout hlavní vjezd do areálu na křižovatku  Husovy třídy s ulicí 
Antonína Sovy. Zatím je tam vjezd na parkoviště na okraji areálu.
Pan Peltan připomněl, že se záležitost řešila dopravní komise již v minulém volebním 
období, viz :
 
Zápis 4/2014 z 9.4.2014, bod Různé
-náměstkyně Popelová informovala komisi o záměru Výstaviště a.s. o vybudování 
parkoviště s vjezdem z Husovy ulice do křižovatky naproti ulici A.Sovy. Parkoviště by 
mělo sloužit při pořádání výstav, mimo tuto dobu jako placené P+G. Provozovatelem bude 
Výstaviště a.s. Řízení křižovatky je navrženo poptávkovým SSZ, které by bylo vybudováno 
v kooperaci s napojením bytového domu U Kapličky. Nyní jsou vyčleněny finance na 
přesun zastávek v ulici Husova před výstavištěm, plán výstavby parkoviště nemá platné 
územní rozhodnutí.                                                                                                     
Zápis 1/2013 z 9.1.2013, bod 
Různé                                                                                                                                      
p. Šram – Rezidence u Kapličky  - Projektant rezidence akceptoval usnesení dopravní 
komise z 12.9.2012, změnil počet řadících pruhů na Husově ulici při levém odbočení  
a přidal chodník v místě křižovatky.
Zápis 9/2012 z 12.9.2012, bod 5 Rezidence U kapličky (Husova tř., Čtyři Dvory) 
                                             Ing. arch. Brůha seznámil přítomné se záměrem výstavby 
obytného domu (95 bytových jednotek do 100 m2) s nebytovými prostory 926 m2 pro 
obchod  se 148 parkovacími místy pro nájemníky a 25 parkovacími místy pro 
zákazníky.                                                                
                                                                              
Usnesení: dopravní komise doporučuje v rámci územního řízení pro výstavbu bytového 
domu Husova čp. 1389-1393 řešit křižovatku ulic Husova x Antonína Sovy  včetně řešení 
samostatného levého odbočovacího pruhu (ve směru od centra) a přechodu pro pěší přes 
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Husovu třídu. Souhlasí s rozšířením Sukovy ulice včetně doplnění chodníku. 
                         Hlasování: 8 - (8,0,0)  přítomno -  (pro, proti, zdržel se)
V diskusi většina členů podporovala křižovatku se světelným signalizačním zařízením 
s tím, že bude v činnosti po dobu výstavy a týdnech bezprostředně předcházejících 
I následujících po výstavě. Odmítli trvalý provoz po celý rok. Návrh nebyl hlasován.
Čtvrtý bod v různém. Pan Kaska informoval o problémech s vodorovným dopravním 
značením na Rudolfovské třídě - plná čára.
K tomu cituji část vyjádření experta JUDr. Tomáše Berana, který se na stránkách 
pravidelně vyjadřuje k dotazům v problematice dopravních předpisů: 
http://www.autoweb.cz/plne-cary-predjizdeni-prejizdeni/
Plné čáry
 Relevantní jsou v tomto ohledu dvě „čáry“, a to:
 -       plná čára - "Podélná čára souvislá" (č. V 1a) a
-       dvojitá plná čára - "Dvojitá podélná čára souvislá" (č. V 1b).
 Platí k nim následující pravidla: viz Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
 -       jednoduchou plnou čáru je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to 
není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo 
vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
 -       dvojitou plnou čáru je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není 
nutné k objíždění.
Jak patrno, plná čára nepředstavuje sama o sobě zákaz předjíždění, pouze ji nelze 
„přejíždět“. Předjíždění na plné čáře, pokud nenaplňuje podmínky zákazu předjíždění ad 1) 
shora, proto samo o sobě není porušením zákazu předjíždění a hrozí bloková pokuta do 
2 000 Kč na místě (bez bodů).
Jak je zřejmé z výše uvedených definic, jsou možnosti, kdy lze plnou čáru přejíždět, různě 
přísně upraveny k jednoduché plné a ke dvojité, což je logické. Tak např. jednoduchou 
plnou lze přejet při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci (když třeba 
sjíždíte do lesa na houby), ale dvojitou ne.
Samozřejmě myslete na to, že plné čáry a svislé značky „Zákaz předjíždění“ se často 
kombinují, takže když budete např. na zákazu předjíždění předjíždět motorkáře (což 
v případech popsaných shora lze), ale současně tam je plná čára, tak ho smíte předjet jen za 
podmínky, že tu plnou čáru nepřejedete.
Je další otázka, jak bude vykládán pojem “mimo pozemní komunikaci”. Dle mého 
uzavřený areál Madety by tam měl patřit. Viz např.:
http://www.autoweb.cz/pravni-poradna-bezplatna/pozemni-komunikace-kde-jeste-plati-
pravidla-a-kde-uz-ne/15797

4. Závěr
Další jednání dopravní komise je naplánováno na 27.6. S ohledem na skutečnost, že má 
v tomto termínu předseda zaplacenu dovolenou v Českém Středohoří, bude tento termín 
velmi pravděpodobně změněn. 
Jednání této dopravní komise rady města bylo ukončeno v 18:00

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

5. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:
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K bodu: "Ceník parkovného v připravované parkovací zóně"

dopravní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2017:

dopravní komise rady města

d o p o r u č u j e
radě města přijmout navržený "ceník parkovného" s tím, že řešitel ještě prověří možnost vydávání 
karet i parkovacích lístků v papírové formě, ekonomickou efektivitu systému, způsob vyřazení občanů 
s bydlištěm na radnici i dlužníků radnici a částku 365,- Kč/rok pro rezidenty v nejvzdálenější zóně.

V Českých Budějovicích dne 12. 6. 2017

Zapsal(a): Ing. Jiří Peltan, předseda komise

Ověřil(a): Milan Brabec

Ing. Jiří Peltan
předseda komise


