
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Poskytnutí kopií všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasů nebo 

jiných opatření orgánů veřejné moci ze správního spisu pod sp. zn. SU/7788/2016 Ni, 

sp. zn. SU/2426/2016 Kon a z případných dalších správních spisů na dotčeném pozemku 

par.č. 2825/3 v k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 

„Žádám o poskytnutí: 

-  kopií všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasů nebo jiných 

opatření orgánů veřejné moci (včetně těch, které byly podkladem k vydání rozhodnutí, 

souhlasů nebo jiných opatření) ze správního spisu vedeného nadepsaným orgánem 

(konkrétně jeho stavebním úřadem) pod sp. zn. SU/7788/2016 Ni, jenž je veden v souvislosti 

s řízením o odstranění stavby dle § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006, stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, jež se týká navážky zeminy-terénních úprav na pozemku parc. č. 2825/3 

v k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic (dále jen „Řízení o odstranění stavby“ a Dotčený 

pozemek“); 

 

- kopií všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasů nebo jiných 

opatření orgánů veřejné moci (včetně těch, které byly podkladem k vydání rozhodnutí, 

souhlasů nebo jiných opatření) ze správního spisu vedeného nadepsaným orgánem 

(konkrétně jeho stavebním úřadem) pod sp. zn. SU/2426/2016 Kon, jenž je veden v 

souvislosti s konaným státním dozorem a konanou kontrolní prohlídkou na Dotčeném 

pozemku (dále jen „Stavební dozor“); 

 

- kopií všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasů nebo jiných 

opatření orgánů veřejné moci (včetně těch, které byly podkladem k vydání rozhodnutí, 

souhlasů nebo jiných opatření) z případných dalších správních spisů vedených nadepsaných 

orgánem v souvislosti s terénními úpravami či jinými záměry podléhajícími rozhodnutí, 

souhlasu či jinému opatření stavebního úřadu na Dotčeném pozemku, v souvislosti se 

Stavebním dozorem či Řízením o odstranění stavby, a to za období od 1. 1. 2015 do dne 

podání této žádosti.“ 

 

Požadované informace (s výjimkou těch, ohledně nichž byla žádost částečně odmítnuta) povinný 

subjekt zasílá jako přílohu tohoto přípisu.  

 
 

 

 

  


