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

Elektronický podpis, dopravní značení
„Žádost o poskytnutí informací - týkající se elektronického podpisu a dopravního značení“.
K požadovanému sděluje povinný subjekt následující:
K elektronickému podpisu:

V souladu s principy dobré správy Vás tímto povinný subjekt sděluje, že dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se
týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její
podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,
identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako
místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo
obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které
stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Dle § 37 odst. 4 správního řádu je podání možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě
první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu
nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
Zvláštní postup v případě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zvláštní zákon může upravit speciální náležitosti podání (speciální právní úprava má přednost před právní
úpravou obecnou). Speciální právní úpravu lze nalézt v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí
informace může být podána bez uznávaného elektronického podpisu, avšak pouze prostřednictvím
elektronické podatelny. Není-li takto podána, nepovažuje se vůbec za žádost podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.
K dopravnímu značení dle vyjádření městské policie:
Po odbočení z ul. Čechova do ul. Alešova je těsně za křižovatkou vybudován parkovací záliv určený pro
šikmé, případně kolmé parkování motorových vozidel. Tento parkovací záliv není označen žádnou
dopravní značkou.
Ve vzdálenosti cca 4 m od začátku parkovacího zálivu je umístěna stálá svislá dopravní značka B 28 –
zákaz zastavení. Tato dopravní značka je v daném prostoru umístěna proto, aby byl zdůrazněn obecnou
úpravou pravidel provozu na pozemních komunikacích stanovený zákaz zastavení a stání před vjezdem na
místo ležící mimo pozemní komunikaci.
Ve vzdálenosti cca 1 m od dopravní značky B28 je za pomoci sníženého obrubníku vymezen prostor
vjezdu do zahrady u domu Čechova č. 2. Šířka vjezdu je cca 2 m, poté se výška obrubníku postupně zvedá.
V místě, kde snížený obrubník dosáhne opět standardní výšky, je na sloupu veřejného osvětlení umístěna
stálá svislá dopravní značka B 28 s dodatkovou tabulkou E 8c – konec úseku.
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Řidič, který zastaví vozidlo v prostoru mezi shora popsanými svislými dopravními značkami, poruší místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích, když nerespektuje dopravní značku B 28 a stojí v úseku její
platnosti, a zároveň poruší obecnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, když stojí před vjezdem
na místo ležící mimo pozemní komunikace, když tato skutečnost je zcela jasně vyjádřena snížením
obrubníku v prostoru vjezdu.

