
 

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

 

 

Parkování vozidla Městské policie České Budějovice, zněčištění chodníku, stavba 

 

“Žádost o poskytnutí informací – týkající se dotazů na parkování vozidla Městské policie České 

Budějovice, znečištění chodníku v Trocnovské ulici a stavby v Lipenské ulici.”  

 

 Na základě informací poskytnutých Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem a odborem správy veřejných 

statků a Městskou policií České Budějovice Vám povinný subjekt sděluje následující.  

 

Parkování vozidla Městské policie České Budějovice: 

Městská policie disponuje pro účely jízdy, stání a zastavení služebních vozidel městské policie v místech, kde je to 

dopravním značením zakázáno výjimkou z místní úpravy provozu z DZ IZ6a – pěší zóna, IZ8a – zóna s dopravním 

omezením, IZ5a – obytná zóna, B28 – zákaz zastavení, B29 – zákaz stání, B21 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou 

směrech, B11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel, a to na celém území statutárního města České Budějovice. 

Příslušná výjimka byla udělena rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., ze dne 07.09.2020, č.j. 

ODSH/12004/2020-2. Důvodem je plnění služebních povinností vyplývajících ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů. Tato výjimka tedy umožňuje služebním vozidlům městské policie mimo jiné stání, zastavení 

a jízdu v místech, kde je to dopravním značením zakázáno, a to bez užití opticko-akustického zařízení. Strážníci, kteří 

vykonávali kontrolní činnost u OC Mercury dne 21.03.2021 (sl. č. 861 a sl. č. 215), se nedopustili porušení pravidel 

provozu na pozemních komunikacích.  

 

Trocnovská ulice:  

V případě zjištěného či nahlášeného odloženého odpadu na chodníku se jedná o černou skládku. Pokud není zjištěno, kdo 

skládku založil, zadá odbor správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice likvidaci odpadu na náklady 

statutárního města České Budějovice.  

 

 

Stavba v Lipenské ulici:  

Ve vztahu ke stavbě na pozemku parc. č. 4611/1 v k. ú. České Budějovice 3 vydal stavební úřad Magistrátu města České 

Budějovice dne 10. 3. 2021 pod sp. zn. SU/9011/2019 Ulc a sp. zn. SU/9011/2019-24 společné rozhodnutí na novostavbu 

bytového domu o 4 NP a podkroví na nároží ulic Nová x Lipenská, České Budějovice, přeložení sítí NN a VN a 

trafostanice, přípojka horkovodu a stavební úpravy na sousední stavbě bytového domu Nová 1975/3 České Budějovice, 

spočívající v prodloužení komína ve východní fasádě (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 4496 (ostatní plocha), parc. č. 

4611/1 (ostatní plocha), parc. č. 4611/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4615 (ostatní plocha), parc. č. 4612 

(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území České Budějovice 3. Statutární město České Budějovice podalo dne 

26. 3. 2021 odvolání do uvedeného řízení. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                

                          

 


