
 
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 1. 6. 2015 Vaši žádost, v níž jste žádali o poskytnutí informací 

„ke stavebnímu záměru dle § 3 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) na pozemcích parc. č. 1920, 

1921/1 a 1921/2 v katastrálním území České Budějovice 5“, a to formou “nahlédnutí do dokumentace 

(výkresové a textové části technické zprávy projektové dokumentace) za účelem seznámení se se záměrem“. 

Dne 4. 6. 2015 povinný subjekt obdržel upřesnění Vaší žádosti tak, že žádáte o poskytnutí informací, zda 

„byla za poslední 3 roky podána žádost o stavební záměr na pozemcích par. č. 1920, 1921/1 1921/2 

v katastrálním území České Budějovice 5“, kdy stavebním záměrem je myšleno „podání žádosti o územní 

souhlas, územní řízení, stavební povolení, ohlášení stavby, stavební úpravy, terénní úpravy, udržovací práce, 

demolice atd., týkající se nejen minulých či stávajících vlastníků, ale i třetích osob s právem stavby nebo 

s budoucím právem stavby nebo jiným právním titulem k pozemku a budoucí stavbě (věcné břemeno atp.)“. 

 

 

K Vašim dotazům sděluje povinný subjekt následující: 
 
 
Dne 5. 3. 2015 byla podána žádost o odstranění stavby, na základě které  vydal dne 23. 3. 2015 Magistrát 

města České Budějovice, Stavební úřad, pod č.j. SÚ/1750/2015 Pe, „Souhlas s odstraněním stavby“ 

rodinného domu, garáže a kolny v ul. Hlinecká č.p. 896/8, České Budějovice na pozemku parc. č. 1920, 

1921/2 v katastrálním území České Budějovice 5.  

 

Dále stavební úřad obdržel dne 11. 5. 2015 pod č.j. SÚ/3717/2015 Pe „Žádost o vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení“ na stavbu bytového domu včetně přípojek na sítě technického 

vybavení (voda, kanalizace, plyn, elektro.) v ul. Hlinecká, České Budějovice na pozemku parc. č. 1920, 

1921/1, 1921/2, 1936 v katastrálním území České Budějovice 5. Dne 18. 5. 2015 byla žadatelem žádost vzata 

zpět. Dne 3. 6. 2015 pod č.j. SÚ/3717/2015 Pe vydal Stavební úřad „Usnesení o zastavení řízení“. 

 

Následně stavební úřad obdržel dne 18. 5. 2015 „Podnět k prošetření stavební činnosti na pozemku parc. č. 

1920, 1921/1, 1921/2, katastrální území České Budějovice 5“. Za účelem prošetření tohoto podnětu bude dne 

23. 6. 2015 proveden na předmětných pozemcích státní dozor a kontrolní prohlídka. O jejím konání byli 

všichni podatelé podnětu informováni. 

 


