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

Částečná uzavírka silniční komunikace a chodníku – ul. Rudolfovská tř.
„Žádost o poskytnutí informací:
1) Kdy byla uzavírka projednána radou města, kdy byl tento záměr schválen?
2) Jak dlouho bude tato částečná uzavírka a s tím spjatý zábor ploch ve vlastnictví města České Budějovice
trvat?
3) Kdy byla uzavřena smlouva o zvláštním užívání komunikace?
4) V jaké výši byla vyčíslena částka za zvláštní užívání komunikace dle platného sazebníku, který řeší výši
úhrad za zvláštní užívání místních komunikací?
5) Kdy bylo vydáni zvláštní užívání komunikace.“

K Vámi požadovanému Vám povinný subjekt na základě podkladů odboru správy veřejných statků a odboru
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice sděluje následující:
ad 1)
Uzavírání dohod o zvláštním užívání komunikace je v dotčeném případě svěřeno odboru správy veřejných
statků Magistrátu města České Budějovice, rada o tomto záměru tedy nerozhodovala. Nicméně závažnost
situace spojené s omezením průjezdu ulici Rudolfovská tř. byla projednána s vedoucími představiteli města
za přítomnosti odpovědných pracovníků odboru dopravy a silničního hospodářství, útvaru hlavního
architekta, správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice s ohledem na požadavky Policie
České republiky a Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.
Co se týče rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, toto nepodléhá jakémukoli
schválení ze strany rady města, jelikož se jedná o výkon přenesené působnosti povinným subjektem.
ad 2)
Dohoda o zvláštním užívání místní komunikace – chodníku v ulici Rudolfovská tř., byla uzavřena na období
do 31. 12. 2019. Dohoda o zvláštním užívání místní komunikace – část ulice Rudolfovská tř., byla uzavřena
na období do 31. 7. 2019.
ad 3)
Obě výše uvedené dohody o zvláštním užívání místní komunikace (ulice Rudolfovská tř.) byly uzavřeny dne
27. 2. 2019.
ad 4)
Částka za zvláštní užívání místní komunikace – chodníku v ulici Rudolfovská tř., byla vyčíslena na 143.520,Kč. Částka za zvláštní užívání místní komunikace – část ulice Rudolfovská tř., byla vyčíslena na 94.400,Kč.
ad 5)
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – chodníku v ulici Rudolfovská tř., bylo
vydáno dne 7. 1. 2019. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – část ulice
Rudolfovská tř., bylo vydáno dne 23. 1. 2019. Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
byla vydána dne 7. 1. 2019 a 23. 1. 2019.

