
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Zábor – restaurační předzahrádka  

  

 
„Žádost o poskytnutí informací - zábor veřejného prostoru - podnik Herna bar Džbán.“  

 

1) Obdržela provozovatelka herny nějakou pokutu za neoprávněný zábor? 

2) Tento neoprávněný zábor vznikl před více roky, jak je možné, že Městská policie a příslušné orgány 

tento fakt ignorovali takovou dobu? 

3) Disponuje provozovatelka objektu nějakými zvláštními výhodami?  

4) Na základě čeho bylo vydáno rozhodnutí, tedy které okolnosti byly zhodnoceny, že zábor byl povolen?  

5) Co je obsahem „dohody o zvláštním užívání“? 

 

 

K požadovanému sděluje povinný subjekt následující: 

 

1) Dne 7. 5. 2019 uložila Městská policie České Budějovice (dále jen „městská policie“) provozovateli 

pokutu v částce 300 Kč příkazem na místě, a to za protiprávní jednání spočívající v naplnění 

skutkové podstaty přestupku dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 

v platném a účinném znění. 

 

2) Povinný subjekt nemá informaci o tom, že zábor vznikl před více lety. Po zjištění uvedeného stavu 

městská policie bezprostředně konala způsobem uvedeným v předchozím odstavci.  

 

3) Provozovatelka objektu žádnými zvláštními výhodami nedisponuje.  

 

4) Povolení záboru restaurační předzahrádky se řídí nařízením č. 1/2006 Tržní řád, cituji: 

„Restaurační předzahrádka je místo mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním 

rozhodnutím, na kterém se prodává zboží a poskytují služby v rámci obchodní živnosti „hostinská 

činnost“, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou. Restaurační 

předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna.“ 

 

- Tuto podmínku žadatelka splnila, žádost o zábor byla 10. 5. 2019 odborem správy veřejných 

statků povinného subjektu potvrzena s níže stanovenými podmínkami: 

o Žadatel musí uzavřít dohodu o zvláštním užívání místní komunikace s jejím vlastníkem, 

což je statutární město České Budějovice zastoupené odborem správy veřejných statků. 

o Rozsah záboru musí vyhovovat šířkovým parametrům komunikace. 

a předložena na odbor dopravy a silničního hospodářství povinného subjektu k posouzení. 

- Odbor dopravy a silničního hospodářství povinného subjektu posuzoval hlediska vyplývající 

z účelu zákona o pozemních komunikacích, podle kterého je povolení vydáváno (zejména 

okolnosti týkající se dopadu záboru na pozemek komunikace a jeho užívání) a shledal umístění 

bezproblémové. Dále je pro účely vydání rozhodnutí nutný souhlas vlastníka komunikace a 

zaplacení správního poplatku. Na základě rozhodnutí č.j. ODSH/7562/2019-2 vydaného dne 

27.5.2019 byla následně s žadatelkou uzavřena dohoda o zvláštním užívání místní komunikace. 
 

5) Viz příloha tohoto přípisu. 

 

 

 


