
 

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, v platném znění. 

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 7.5.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše 
žádost obsahuje následující citované dotazy: 
 

 Kdo rozhodl o uzavření Dobrovodské? 

 Kdo stanovil, kdy budou uzavírky? 

 Kdo stanovil, kudy povedou uzavírky? 
1. Výše uvedená povolení byla vydána orgánem obce, jako rozhodnutí v přenesené působnosti 

orgánem státní správy. Prosím o odpověď ano-ne. 
2. Prosím o uvedení data hodiny, kým a kdy byl Magistrátu města České Budějovice doručen poslední 

dokument potřebný pro vydání výše uvedených rozhodnutí. 
3. Prosím o zveřejnění funkcí a jmen konkrétních osob, které v procesu rozhodování výše uvedených 

povolení rozhodl. 
4. Prosím o zveřejnění, zda při rozhodování o výše uvedených povolení byl dodržen postup a termín 

stanovený zákonem. Pokud nebyl dodržen postup, nebo termín pro vydání výše uvedených 
povolení prosím o zveřejnění funkce a jména osoby, která zavinila porušení zákona. 

5. Prosím o uvedení, kdo je za výkon státní správy na Magistrátu města České Budějovice 
odpovědný. Prosím o uvedení funkce a jména.‘‘ 

 
K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 
 

 O uzavření Dobrovodské ulice rozhodl Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města české 
Budějovice (dále jen „ODSH‘‘), jako příslušný silniční správní úřad. Tento rozhodl na základě žádosti a 
po projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení. Postup je stanoven zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a dále zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Citované postupy byly při povolení 
uzavírky Dobrovodské ulice dodrženy. 

 Termíny uzavírek jsou uvedeny v žádosti a jsou předmětem projednání při správním řízení. O tyto žádá 
žadatel s ohledem na smluvní závazky a své kapacitní možnosti. Účastníci řízení a silniční správní orgán 
mohou termíny uzavírek koordinovat s ohledem na jiné stavby na silniční síti. V tomto případě se jednalo 
o termíny dle žádosti dodavatele stavby, které byly vázány na plánovanou opravu Novohradské ulice. 
ODSH žádosti vyhověl. 

 Uzavírka se týkala pouze ulice Dobrovodská. 
1. Ano. 
2. Poslední dokument pro vydání rozhodnutí byl správnímu orgánu doručen dne 20.4.2015 v 10:28 

hod, společností Signistav s.r.o., IČ: 26072700 (zplnomocněný zástupce žadatele). 
3. Rozhodnutí o uzavírce vydával ODSH jako příslušný silniční správní orgán dle zák. č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích. Vedoucím odboru je Ing. Jaroslav Mráz. 
4. Při povolování uzavírky ulice Dobrovodská nebyl, co se týče termínů a postupů, porušen zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
5. Výkon přenesené působnosti svěřované statutárnímu městu České Budějovice, resp. Magistrátu 

města České Budějovice, zajišťuje v souladu s § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ing. Zdeněk Řeřábek, tajemník magistrátu, a to s výjimkou 
věcí, které jsou zákonem svěřovány radě města nebo jiným orgánům. 
Za vlastní výkon státní správy Magistrátem města České Budějovice jsou pak odpovědní všichni 
zaměstnanci, kteří jsou v souladu s pracovní smlouvou a pracovní náplní vydanou podle této 
smlouvy jakožto oprávněné úřední osoby pověřeni vykonáváním příslušných úkonů správního 
orgánu, tj. zejména příslušní zaměstnanci zařazení v odborech zabezpečujících za úřad výkon 
státní správy, včetně vedoucích oddělení, vedoucích odborů a tajemníka magistrátu v rozsahu 
jejich řídící působnosti. 

 


