
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Informace týkající se ul. Šumavská 

 

  
„Žádost o poskytnutí informací týkající se ulice Šumavská -  

1) Bude pro veřejnost k dispozici projektová dokumentace k akci “Rekonstrukce ulice Šumavské“?   

2) Pokud ne, lze do ní nějakým způsobem nahlédnout či připomínkovat?   

3) Kdo schválil instalaci zpomalovacích prahů a dopravních značek, pokud rada/zastupitelstvo, tak 

kdo tvořil a předkládal materiál k projednání?   

4) Jaká byla finanční částka investice?   

5) Bylo provedeno před instalací šetření na místě? Pokud ano, tak kým?   

6) Bylo před instalací uvažován plán na rekonstrukci vozovky?   

7) Je tedy zde nějaký plán na zavedení šikmého stání vozidel?   

8) Pokud ano, je možnost se s ním seznámit a připomínkovat?“   

 

K Vámi požadovanému Vám na základě informací obdržených od odboru správy veřejných 

statků, odboru investičního a odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České 

Budějovice sděluji následující.   

ad 1, 2, 7, 8) V roce 2008 byla zpracována projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci ulice  

Šumavská, která se týká komunikace, chodníků, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a 

úpravy  dopravního řešení. ke skutečnosti, že projektová dokumentace byla vytvořena už v roce 

2008, počítá  investiční odbor Magistrátu města České Budějovice se zadáním aktualizace dle 

platných právních  předpisů. Vlastní realizace je pak naplánovaná na rok 2021.    

Nahlédnout do projektové dokumentace bude veřejnosti umožněno po jejím zrealizování, a po 

předchozí domluvě, na odboru investičním Magistrátu města České Budějovice.    

Šikmá parkovací stání jsou součástí projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce ulice 

Šumavské“, jak je již výše zmíněno, z roku 2008.   

 

V rámci realizace akce “Rekonstrukce ulice Šumavské“ bude probíhat standartní územní a 

stavební řízení, v rámci kterých má veřejnost možnost uplatňovat své připomínky.   

ad 3,4) Zřízení „zóny 30“ souvisí s úpravami v Šumavské ulici, které byly vyvolány rekonstrukcí 

domu na pozemku parc.č. 1431 a 1342, k. ú. České Budějovice 7. V rámci těchto úprav byla 

vznesena žádost na připojení parkovací plochy stavebníka k místní komunikaci. Odbor dopravy a 

silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice tuto žádost dne 16. 9. 2016 schválil, 

přičemž toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 10. 2016. V rámci tohoto rozhodnutí však 

byla dána podmínka, a to z důvodu bezpečnosti při vyjíždění z výše zmíněného parkoviště, kterou 

došlo ke zřízení zpomalovacích prahů a dopravních značek s rychlostním omezením v ulici 

Šumavská.    

Rekonstrukcí domu na pozemku parc. č. 1431, 1432, k. ú. České Budějovice 7 dojde ke zrušení čtyř 

parkovacích stání na veřejné komunikaci. Tento úbytek byl projednán v Radě města České 

Budějovice, předložen Ing. Eduardem Nejdlem, pověřeným vedoucím odboru správa veřejných 

statků Magistrátu města České Budějovice, a stavebníkovi byla uložena povinnost uhradit finanční 

náhradu za zrušení čtyř veřejných parkovacích stání na místní komunikaci v ulici Šumavská, v 

celkové výši 200.000,- Kč.  Veškeré stavební práce s provedením „zóny 30“ byly hrazeny z 

prostředků stavebníka rekonstruovaného domu.   



 

Magistrát města České Budějovice 

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

 

ad 5) Před samotnou instalací zpomalovacích prahů a dopravní značky “Zóna 30“ v ulici 

Šumavská nebylo šetření na místě provedeno.    

Ad 6) Plán na rekonstrukci vozovky je součástí projektové dokumentace na kompletní 

rekonstrukci ulice Šumavská.    

 

 


