
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Souhlas stavebního úřadu o povolení stavby 
 

1) dokument k SU/476/2016 Tm – souhlas obecného stavebního úřadu o povolení stavby ze dne 1. 2. 

2016 

2) stavební rozhodnutí ze stavebního řízení 

3) od kdy do kdy bylo oznámení stavebního řízení vyvěšeno na úřední desce a kdy bylo sejmuto 

4) jakým institutem (způsobem) bylo oznámeno zahájení stavebního řízení 

5) podle jakého paragrafu zákona proběhlo stavební řízení 

6) jakým označením (specifikace předmětu) bylo vyhlášeno řízení 
 

Po upřesnění předmětné žádosti o poskytnutí informací s tím, že požadované informace se týkají „Přeložky 

Strakonická - M. Horákové“ povinný subjekt sděluje 

 

ad 1) Požadovaný dokument zn. SU/467/2016 Tm je zasílán jako příloha této odpovědi. 

 

ad 2) Předmětná stavební rozhodnutí, tj. stavební povolení zn. ODSH-5636-2/16/ŠM ze dne 21. 6. 

2016 a stavební povolení zn. ODSH-7776-2/16/ŠM ze dne 15. 7. 2016, Vám byla poskytnuta 

již dne 22. 12. 2016. V současné době jsou obě rozhodnutí veřejně přístupná na oficiálních 

internetových stránkách statutárního města České Budějovice v archivu poskytnutých informací 

za rok 2016. 

 
ad 3) + 4) Oznámení o zahájení stavebního řízení a dále rozhodnutí (stavební povolení) bylo účastníkům 

předmětného stavebního řízení doručováno jednotlivě (do vlastních rukou), nikoliv veřejnou vyhláškou. 

Z toho důvodu nebylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města České Budějovice 

 

ad 5) Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení § 109 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Oznámení o zahájení 

stavebního řízení bylo provedeno v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona, rozhodnutí 

(stavební povolení) bylo vydáno v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona. 

 

ad 6) V žádostech o stavební povolení, oznámeních o zahájení řízení a v rozhodnutích (stavebních 

povoleních) byl obsažen název: 

„Stavba přeložky silnice III/14539“ (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická, stavební část 2 – 1. 

etapa) – objekty SO 103 Okružní křižovatka Husova – Strakonická, SO 109 Ulice Strakonická, SO 

191.2. Dopravní značení trvalé – přeložka sil. III/14539 

a 

„Stavba přeložky silnice III/14539“ (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická, stavební část 2 – 1. 

etapa) – objekt SO 101 Přeložka sil. III/14539. 

 


