
Odpověď č. 14: 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 19.01.2023, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
zasíláme požadované informace týkající se umístění dopravní značky č. B1 (Zákaz vjezdu všech 
vozidel v obou směrech) na ulici Šumavská, přímo v křižovatce s ulicí Nádražní a její platnosti, 
vedené u zdejšího správního orgánu pod sp. zn. SZ MMP/391778/22. 
 
Svislá dopravní značka č. B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) + E13 "MIMO BUS, 
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA, ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS A {kolo}" je umístěna na místní komunikaci II. 
třídy č. B1006 Šumavská, v křižovatce s ulicí Nádražní, z důvodu přerušení průjezdu Šumavskou 
ulicí, v souladu s usnesením RMP č. 337/219 ze dne 15.04.2019. Pro zdůraznění je tato dopravní 
značka provedená v retroreflexním zelenožlutém fluorescenčním podkladu. Zároveň jejímu 
umístění předchází svislá příkazová dopravní značka č. C2c (Přikázaný směr jízdy vlevo) + E13 
"MIMO BUS, VĚZEŇSKÁ SLUŽBA, ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS A {kolo}", která je umístěná před 
křižovatkou s ulicí Nádražní, a již porušení této dopravní značky č. C2c je dopravním 
přestupkem. 
 
Po dohodě se správcem uvedené místní komunikace Správou veřejného statku města Plzně, 
p.o. a s Policií ČR, Dopravním inspektorátem Plzeň, bude uvedená svislá dopravní značka č. B1 
+ E13 "MIMO BUS, VĚZEŇSKÁ SLUŽBA, ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS A {kolo}"posunuta za hranici 
křižovatky ve směru k ulici Wenzigova, a to zejména z důvodu zajištění lepší viditelnosti této 
dopravní značky při výjezdu z Nádražní ulice. 
Váš dotaz týkající se "kolik udělených pokut bylo uděleno ve správním řízení a následně 
zamítnuto" jsme k vyřízení přeposlali na Odbor správních činností Magistrátu města Plzně - 
oddělení dopravních přestupků a na Vaši otázku jsme obdrželi odpověď: 0 pokut. 
 
Zdejší správní úřad v této věci uvádí, že přestože není v žádosti uvedena bližší specifikace věci, 
z dřívější korespondence s žadatelem je úřadu známo, že se jedná o umístění dopravní značky 
č. B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) v ulici Šumavská. 


