
 

Magistrát města České Budějovice 

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

 

Parkovací místa, rekonstrukce ul. Šumavská, ul. Jungmannova 

 

  
„Žádost o poskytnutí informací – jaké jsou evidované počty parkovacích míst v okolních ulicích a jaký bude 

jejich faktický úbytek po realizaci plánované rekonstrukce ul. Šumavská. 

… jak je na parkování rezidentů pamatováno při projektování rekonstrukcí ulic. 

… je plánovaná rekonstrukce či nějaká úprava ul. Jungmannova, zejména s ohledem na navýšení počtu 

parkovacích míst? 

… kdy proběhlo v oblasti zjištění aktuálního stavu = místní šetření, zejména právě s ohledem na počet a 

využití parkovacích míst pro rezidenty?“ 

K Vámi požadovanému Vám na základě informací obdržených od správy veřejných statků a investičního 

odboru Magistrátu města České Budějovice povinný subjekt sděluje následující.  

Parkovací stání musí být navržena v souladu s platnými normami ČSN. Z toho jednoznačně vyplyne 

maximální možný počet parkovacích míst navržených v rámci aktualizované projektové dokumentace. Lze 

nahlédnout do projektové dokumentace z roku 2005 na odboru investičním Magistrátu města České 

Budějovice po předchozí domluvě.   

Z hlediska dopravy v klidu - v této lokalitě se dělal průzkum na počátku přípravy parkovacích zón, na podzim 

roku 2013. 

V ulici Šumavská mezi Lidickou a Jungmannovou ulicí bylo zjištěno 63 legálních parkovacích míst, v denní 

době zaparkováno průměrně 39 vozidel (obsazenost 62 %) a v noční době 31 vozidel (49 %). 

V ulici Jungmannova bylo v době konání průzkumu zjištěno 10 legálních parkovacích míst v koncovém 

úseku ulice, počet zaparkovaných aut v této ulici byl v denní době 33 vozidel a v noční době 25 vozidel. 

Většina parkovala nelegálně na komunikaci, kde není dodržen 2 x 3,0 m jízdní pruh. 

Pro celý urbanistický obvod Krumlovské předměstí je z průzkumů zaevidováno 743 parkovacích míst, v 

oblasti v denní době průměrně 825 parkujících vozidel (111 %) a v noční době průměrně 907 parkujících 

vozidel (obsazenost 122 %). Obsazenost přesahující 100 % je dána tím, že vozidla parkují i na nelegálních 

místech. 

 

 

 


