Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Dopravní řešení v Klavíkově ulici
Vlastníci bytů v Českých Budějovicích, Klavíkova ul. č.p. 2282/6, jsou znepokojeni přístupem ke
svému domu, který se zkomplikoval novou výstavbou domu přímo proti Úřadu práce v Klavíkově
ulici v Českých Budějovicích a novým dopravním řešením v této ulici.
Příjezd k našemu domu je možný pouze průjezdem v nově vystavěném domě. Vzhledem k tomu, že je
nově umožněno parkování po obou stranách ulice Klavíkova, která se stala ulicí s jednosměrným
provozem, je mnohdy problematické zajet k domu i osobním automobilem.
V souvislosti s výše popsanou situací vidíme problém případného zásahu vozů záchranného
integračního systému (hasičské vozy, vozy rychlé záchranné zdravotní služby).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás žádáme o tyto informace:
1.
kdo a do jakého termínu zajistí nápravu tohoto výše popsaného stavu
2.
kdo je zodpovědný za tento stav a případné škody při pozdním zásahu jednotlivých složek
integrovaného záchranného systému.
Současná dopravní situaci v ulici Klavíkova, tj. v lokalitě, kde se nachází úřad práce, souvisí
především s převedením agendy sociálních dávek právě na úřady práce. S ohledem na tuto
skutečnost došlo k nárůstu návštěvnosti občanů na úřad práce a docházelo ke komplikacím v rámci
dopravní situace před úřadem práce. Úřad práce se proto obrátil na povinný subjekt s žádostí o
urychlené řešení dopravní situace, a to z důvodu, že byl mediálně kritizován za nezajištění důstojné
obsluhy klientů, včetně nemožnosti zaparkovat.
V návaznosti na vzniklou situaci vydal odbor dopravy a stavebního hospodářství Stanovení místní
úpravy na pozemní komunikaci s termínem do 30.06.2012. Tím došlo k povolení jednosměrného
provozu v ulici Klavíkova a k vyznačení několika parkovacích míst pro invalidní osoby. Jedná se o
dočasné opatření, na které bude navazovat propracované trvalé opatření obecné povahy a trvalé
značení v tomto úseku.
Trvalé značení dosud schváleno nebylo a současná situace je prozatím stále provizoriem. V
současné době odbor správy veřejných statků nechává zpracovávat dopravní řešení odbornou
firmou, která se problematikou dopravního značení zabývá. Dopravní značení by mělo vyřešit
situaci v ulici Klavíkova tak, aby vyhovovalo normovým hodnotám a současně bylo zajištěno co
nejvíce parkovacích stání. Současná provizorní situace je v rámci možností řešena nejvhodnějším
možným způsobem.

