
 
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 

 

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 3.12.2015 Vaši žádost o poskytnutí následujících informací: 

 

1. zaslání všech dokumentů, na jejichž základě byl pro uvedený den  provoz  na  dotčených 
komunikacích omezen 

2. sdělení, na základě jakého právního předpisu se tak stalo, 
3. bylo-li postupováno dle zákona o pozemních komunikacích, pak Vás žádáme též o zaslání žádosti a 

rozhodnutí o ní, ve smyslu § 24 tohoto zákona a  
4. sdělení, jak byl zajištěn přístup k sousedním nemovitostem, konkrétně pak k naší nemovitosti v 

České ulici 141/66, 
5. jakým způsobem a v jakých termínech byla o omezení informována nejen veřejnost, ale především 

vlastnící nemovitostí, které byly uvedeným opatřením dotčeny. 
 

K požadovanému povinný subjekt uvádí následující: 

 

Dne 11. 11. 2015 podala společnost Art4promotion s.r.o., Hlinská 9, 370 01 České Budějovice, IČ: 26051583, 

žádost o povolení úplné uzavírky náměstí Přemysla Otakara II. a to z důvodu zajištění příprav a následně 

realizace kulturní akce „slavnostní zakončení oslav 750 let města České Budějovice". K předmětné žádosti 

bylo následně žadatelem doloženo vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace - statutárního města 

České Budějovice, zastoupeného odborem správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice - ze 

dne 13. 11. 2015 ve znění: „Bez námitek - akce k závěrečným oslavám 750 let města CB. Dne 21. 11. 2015 

proběhne demontáž po akci, tyto práce musí být na náměstí zkoordinovány tak, aby nebránily přípravným 

pracím pro adventní trh (navážení a instalace stánků firmou RKINVEST). Akce byla schválena RM dne 

2.11.2015." Dále bylo doloženo vyjádření Policie ČR - Dopravního inspektorátu ze dne 11.11.2015 č.j. KRPC-

433-593/ČJ-2015 ve znění „viz DIO“. 

 

Ad 1. V příloze povinný subjekt přikládá sken požadovaného, a to: 

 Rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství MMČB, ze dne 13.11.2015, 
ODaSH/15458/15-Mr 

 Žádost o povolení uzavírky místní komunikace 

 Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání 

 Dopravně inženýrské opatření – Úplná uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 
Budějovicích, 20.11.2015 11:00 – 24:00 

 Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ze dne 11.11.2015, 
ODaSH/15523/15/Mr 

Ad 2.  Rozhodnutí bylo vydáno dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Ad 3. Viz příloha. 



 
Magistrát města České Budějovice 

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

Ad 4. Viz příloha - Dopravně inženýrské opatření – Úplná uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 

Budějovicích, 20.11.2015 11:00 – 24:00 

Ad 5. Povinný subjekt sděluje, že společnost Art4promotion s.r.o. informovala o akci předem dopisem do 

schránky všechny právnické i fyzické osoby v předmětné lokalitě. Dále byla veřejnost informována 

prostřednictví tiskové mluvčí Magistrátu města České Budějovice. K tomuto viz příloha č. 2: 

Zakončení oslav - zprávy. 

  

Přílohy: Příloha č. 1: sken požadovaného: 

 Rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství MMČB, ze dne 13.11.2015, 
ODaSH/15458/15-Mr 

 Žádost o povolení uzavírky místní komunikace 

 Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání 

 Dopravně inženýrské opatření – Úplná uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 
Budějovicích, 20.11.2015 11:00 – 24:00 

 Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ze dne 
11.11.2015, ODaSH/15523/15/Mr 

Příloha č. 2: Zakončení oslav - zprávy 

 


