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

Dopravní značení

“Žádost o poskytnutí informací – týkající se dopravního značení v Českých Budějovicích”.

Na základě uvedené žádosti povinný subjekt v zákonné lhůtě sděluje:
1. Odbočení vpravo z ulice Na Sadech, resp. z Mariánského náměstí, do ulice Krajinská v Českých
Budějovicích bylo věcně a místně příslušným správním orgánem stanoveno v roce 2003, a to v
souladu s tehdy platným zněním zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
V rámci úprav dopravního režimu v centru, jako funkčním celku, pak byla vymezena ulice Krajinská
jako jednosměrná ve směru k ulici Hroznová.
2. Je nutno podotknout, že předmětné dopravní značení vymezuje oblast s dopravním režimem
„zóny 30“, tj. dopravního režimu sloužícímu především ke zklidnění motorové dopravy – ať již
převedením části dopravy na jiné komunikace či redukci celkového objemu motorové dopravy v dané
oblasti. Uvedené dopravní značení vymezuje prostor, kde je omezena nejvyšší dovolená rychlost na
30 km/hod. a rovněž je v dané oblasti zákaz stání vozidel vyjma jasně definovaných parkovacích
ploch. Pro vjezd do této lokality však není účinná časová limitace, tzn. motorová vozidla mohou vjet
kdykoliv, na rozdíl např. od pěší zóny v ulici Krajinská, kde je zcela zřejmý časový interval pro vjezd
dopravní obsluhy.
3. V řízení o opatření obecné povahy, kterým se stanovuje místní i přechodná úprava provozu na
pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, je Policie ČR dotčeným orgánem ve věcech
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V citovaném řízení pak Policie ČR uplatňuje
stanovisko „prosté“ (nikoliv závazné), proto se správní orgán po svém řádném uvážení může od
tohoto stanoviska odchýlit, pokud jsou k tomu nezbytné důvody v souladu s ust. § 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

