
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 
jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 4.5.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše 
žádost obsahuje následující citované dotazy: 
 

„Vážené dámy, vážení pánové,  
Dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o poskytnutí 
následujících informací týkajících se dopravního připojení pozemků v obci a katastrálním území Hluboká nad 
Vltavou na přilehlou komunikaci – ulici Dobřejovickou (silnice č. II/146): 

1. Bylo v minulosti Magistrátem města České Budějovice, Odborem dopravy a silničního hospodářství 
(silničním správním úřadem) vydáno rozhodnutí (příp. stanovisko či vyjádření) k dopravnímu 
připojení pozemků parc. č. 951/1 a 951/2 v obci a katastrálním území Hluboká nad Vltavou k přilehlé 
komunikaci – ulici Dobřejovické (silnici č. II/146), jež se nachází též na sousedním pozemku parc. č. 
1745/3? 

2. Probíhá v současnosti řízení o vydání rozhodnutí či byla podána žádost o vyjádření či stanovisko dle 
bodu 1)? 

3. Je na základě stávajícího stavu veřejnoprávních rozhodnutí, stanovisek či vyjádření vydaných 
Magistrátem města České Budějovice dovolen vjezd/výjezd (motorovými vozidly) z uvedených 
pozemků parc. č. 951/1 a 951/2 na přilehlou komunikaci – Dobřejovickou ulici ( silnici č. II/146)? 

4. Pro případ, že bylo rozhodnutí, vyjádření či stanovisko ve smyslu bodu 1) vydáno či je-li 
v současnosti jeho vydání před nadepsaným správním orgánem projednáváno (ve smyslu bodu 2), 
žádám o zaslání kopie celého správního spisu (příp. spisů) vedeného v této souvislosti nadepsaným 
správním orgánem.‘‘    

 
 
K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující 
 
 
K bodu 1 
Rozhodnutí o připojení výše uvedených parcel bylo vydáno dne 7.1.2011 pod č.j. ODaSH/10/1538/Tal-II/146 
a  ODaSH/10/1539/Tal-II/146. 
 
K bodu 2 
V současné době není Magistrátem města České Budějovice, Odborem dopravy a silničního hospodářství 
vedeno žádné takové řízení ani nebyla podána žádost o vyjádření či stanovisko dle bodu 1). 
 
K bodu 3 
Rozhodnutí o připojení pozemků k přilehlé komunikaci se vydává jako podklad pro vydání územního 
rozhodnutí na stavbu budov na těchto pozemcích. V tomto případě je místně příslušným úřadem Obecný 
stavební úřad Města Hluboká nad Vltavou, kde o vydání územního rozhodnutí o připojení předmětných 
pozemků k přilehlé komunikaci nebylo požádáno. 
 
K bodu 4 
Kopie spisů týkající se rozhodnutí o připojení předmětných komunikací poskytuje povinný subjekt po 
uhrazení nákladů za pořízení kopií spisové dokumentace formou příloh.  
 
Podle § 17 odst. 1 InfZ je povinný subjekt oprávněn požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s poskytnutím informací. Tyto náklady, jejichž úhradu je povinný subjekt oprávněn požadovat, mohou 
zahrnovat jednak náklady na pořízení kopií a rovněž mimo jiné úhradu za rozsáhlé vyhledávání 
požadovaných informací. V souladu se sazebníkem úhrad nákladů za poskytování informací stanoveného 
směrnicí Rady města České Budějovice č. 1/2009, schválené dne 28.01.2009, činí sazba nákladů za 
vyhledávání informace 100,- Kč za každou započatou hodinu a 1,50 Kč za každý list kopie formátu A4 + 
DPH a 3,00 Kč za každý oboustranný list tisku formátu A4 + DPH. 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací si vyžádalo pořízení 32 
oboustranných listů tisku a 1 list jednostranné kopie, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto bude třeba odeslat 
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prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, povinný subjekt sděluje s odkazem na výše uvedený 
sazebník, že celková výše požadované úhrady činí částku ve výši 135,- Kč. 
  
Tato částka zahrnuje: 
pořízení 32 oboustranných listů tisku, 1 jednostrannou kopií a cenu poštovních sužeb. 
 
(32 oboustranných listů tisku kopií, při sazbě Kč 3,00 Kč +DPH…………….…... ….116,16 Kč 
1 jednostrannou kopii, při sazbě 1,50 Kč + DPH…..…………………………...………....1,81 Kč 
Poštovní služby……………………………………………………………………………...17,10 Kč 
celkem tedy………………………………………………………………………………....135,07 Kč 
zaokrouhleno………………………………………………………………………………..135,- Kč) 
 
Úhradu nákladů ve výši 135,- Kč můžete učinit bankovním převodem na číslo účtu 4209282/0800 vedený u 
České spořitelny, a.s., variabilní symbol 1192111 nebo prostřednictvím poštovní poukázky na uvedený účet. 
Úhradu můžete provést rovněž na pokladně (přízemí budovy radnice, nám. Přemysla Otakara II, 1, 2, 370 
92 České Budějovice) v úředních hodinách magistrátu města (pondělí a středa od 8.00 do 17.00, pátek od 
8.00 do 11.30) a to buď v hotovosti, nebo prostřednictvím platební karty.  
Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Informace Vám povinný subjekt 
poskytne bez zbytečného odkladu poté, co bude úhrada připsána na účet povinného subjektu, resp. po 
prokázání jejího zaplacení povinnému subjektu.  Pakliže úhradu ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše 
úhrady neprovedete, povinný subjekt žádost odloží. Zároveň Vám tímto oznamujeme, že vzhledem 
k rozsáhlosti odpovědi na Vaši žádost nebude možné Vám tuto odeslat prostřednictvím elektronické pošty a 
tedy Vám bude zaslána na Vámi uvedenou poštovní adresu Na Rokytce 1033/38 
18000 Praha 8. 

 


