
 
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 

 

 

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 16. 10. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací o podaných 

žádostech na Odbor ochrany životního prostředí MMČB a Stavební úřad MMČB týkajících se pozemků č. 

1920, 1921/1 a 1921/2 v k.ú. České Budějovice 5 (Hlinecká ulice). V souvislosti s tímto je dále požadováno 

poskytnutí kopií dokumentů vydaných Odborem ochrany životního prostředí a nahlédnutí do dokumentace 

ke stavbě („stavebnímu záměru“), má-li ji Stavební úřad k dispozici, byla-li v období od 16.9.2015 podána 

žádost o „stavební záměr“. 

 

K požadovaným informacím povinný subjekt sděluje že, Odbor životního prostředí MMČB eviduje dvě 

žádosti o vyjádření k záměrům na předmětných pozemcích doručených odboru od únoru 2015 společností 

A & P – projekční kancelář s.r.o. Odbor životního prostředí MMČB vydal celkem 2 vyjádření a jedno opravné 

vyjádření. Kopie těchto vyjádření jsou dle žádosti přiloženy v příloze. 

 

K poskytovaným informacím povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 InfZ sděluje, že žadatel 

v žádosti o poskytnutí informací uvádí, jedno z vydaných vyjádření odboru OOŽP již v minulosti obdržel 

(OOŽP/1476/2015/Do). Dle dlouhodobě ustálené praxe a judikatury, viz rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 15. 7. 2004, čj. 5 A 65/2002-33, může povinný subjekt v takovémto případě poskytnutí 

informace odmítnout, nicméně vzhledem k charakteru a rozsahu požadovaných informacím shledává 

povinný subjekt takovýto postup jako neúčelný a nadbytečný. 

 

Jelikož v příloze těchto vyjádření je i projektová dokumentace vč. p. situace, je v souladu s ustanovením § 

11 odst. 2 písm. c) InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací. 

 

K požadovaným informacím povinný subjekt dále sděluje, že Stavební úřad MMČB neeviduje od 16. 9. 

2015 žádnou žádost o „stavební záměr“ na předmětných pozemcích. 
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přílohy:  

- Kopie Vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice k akci: 
Pasport – bourací práce RD a garáž – parcely č. 1920,1921/2; k.ú. České Budějovice 5 – stavební 
řízení, ze dne 3.3.2015, zn. OOŽP/1476/2015/Do. 

- Kopie Vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice k akci: 
Novostavba bytového domu parcela č. 1921/1, k.ú. České Budějovice 5 – stavební řízení, ze dne 
17.3.2015, zn. OOŽP/1557/2015/Do. 

- Kopie Změny vyjádření OOŽP/1557/2015/Do k akci: Novostavba bytového domu parcela č. 
1921/1, k.ú. České Budějovice 5 – stavební řízení, ze dne 9.7.2015, zn. OOŽP/5922/2015/Ky. 

 


