
 
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 

 

Magistrát města České Budějovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se plakátovacích 

ploch na území statutárního města České Budějovice s následnými dotazy: 

 

 1) Kdy bude odstraněna plakátovací plocha na pozemku par. č. 2276, k. ú. České Budějovice 7? 

 

 2) Byl ke stavbě nových plakátovacích ploch v lokalitách B. Němcové (Naproti LIDLU) a Lidická tř. 

(MHD Lékařský dům) vydán územní souhlas, územní rozhodnutí nebo jiný druh povolení. 

 

 3) Pokud byl ke stavbě výše uvedených plakátovacích ploch vydán územní souhlas, územní rozhodnutí 

nebo jiný druh povolení, žádám o zaslání jeho kopie vč. všech příloh a případných dodatků a dále 

žádost o vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí nebo jiného druhu povolení vč. všech 

příloh, stanovisek a případných doplnění.  

 

 4) Pokud nebyl ke stavbě výše uvedených plakátovacích ploch vydán územní souhlas, územní rozhodnutí 

nebo jiný druh povolení, jakým způsobem byla stavba reklamní tabule povolena? 

 

 

 

 

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje: 

 

ad 1) Na základě Vámi podané žádosti majetkový odbor Magistrátu města České Budějovice kontaktoval 

vlastníka plakátovací plochy umístěné na pozemku par. č. 2276 v k. ú. České Budějovice 7, kdy bylo 

přislíbeno její odstranění v nejbližším termínu. 

 

ad 2) Ke stavbám nových plakátovacích ploch v ul. B. Němcové (Naproti LIDLU) na pozemku parc. č. 

655 a na Lidické tř. (MHD Lékařský dům) na pozemku parc. č. 3950/4, obojí v k.ú. České Budějovice 

7, nebylo zdejším stavebním úřadem vydáno žádné povolení. Stavební úřad v souvislosti s těmito 

stavbami neeviduje žádné podání.  

 

ad 3) Vzhledem ke skutečnostem konstatovaným pod bodem ad 2) nelze požadované listiny poskytnout, 

neboť tyto neexistují. 

 

ad 4) Jak již bylo uvedeno, v případě plakátovacích ploch na pozemcích parc. č. 655 a 3950/4 v k. ú. České 

Budějovice 7 se jedná o stavby, které nebyly stavebním úřadem povoleny. Na základě zjištěných 

skutečností byl tento poznatek předán oddělení vyvlastnění a deliktů stavebního úřadu k dalšímu 

postupu. 

 
 


