
 

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

 

 
Umístění a povolení – zóny placeného stání 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací –„jakým způsobem bylo rozhodnuto o umístění a povolení zřízení zón placeného stání a 

míst vyhrazených pro invalidní osoby v okolí domu dotčeného vlastníka v ulici Kaplířova v Českých Budějovicích, jakými 

rozhodnutími, v jakých řízeních a jakým orgánem“ (sic!). 

K výše uvedenému povinný subjekt na základě podkladů od investičního odboru Magistrátu města České Budějovice 

sděluje následující. 

Umístění parkovacích zón bylo povoleno vydáním stanovení místní úpravy, tj. opatřením obecné povahy, vydané 

příslušným orgánem státní správy, tj. odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice 

(opatření obecné povahy č. j. ODSH/8381/2021-10, ze dne 24. 8. 2021). Uvedené opatření obecné povahy bylo vydáno 

v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 77 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace byla před vyhotovením konečné podoby prezentována občanům na veřejných projednáních, na 

základě kterých byli občané vyzváni k zasílání případných připomínek, návrhů na úpravy projektu atp. Následně byly 

veškeré připomínky vypořádány. Následovalo předložení projektové dokumentace Policii České republiky a zapracování 

připomínek z její strany a teprve poté došlo k podání žádosti o vydání stanovení místní úpravy. V průběhu procesu vydání 

stanovení byla projektová dokumentace dle zákonných ustanovení vyvěšena na úřední desce, kdy bylo občanům opět 

umožněno zasílat připomínky k danému projektu. 

Co se týče konkrétně této lokality, zde byla přijata žádost zdravotnického zařízení na zřízení vyhrazeného stání pro 

pacienty tohoto zařízení v počtu pěti parkovacích míst. Na základě jednání bylo vyhověno pouze částečně a to zřízením tří 

vyhrazených stání a jedním obecným stáním pro ZTP, které bylo umístěno v co nejbližší možné vzdálenosti k 

zdravotnickému zařízení. 

 

 

  

 

         

 

 

           

 

 

           

 

    

 

 

 
   

 

 

 

                  

 


