
 

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 17.3.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše 
žádost obsahuje následující citované dotazy: 
 
„Žádám Vás o informaci, z jakého důvodu nebyl proveden výpočet stability svahů a s tím související stability 
domů pro konečně stadium, tj. po provedení terénních úprav“ 
 
K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 
 
Stavební řízení na akci „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice – Havlíčkova kolonie‘‘, 
1. Etapa – úsek Malý jez – Kaplířova‘‘ bylo zahájeno Oddělením vodního hospodářství, Odboru Ochrany 
životního prostředí Magistrátu města české Budějovice (dále jen ,,vodoprávní úřad‘‘) dne 2.4.2012.  

K žádosti o stavební povolení bylo předloženo statické posouzení vlivu výstavby na zástavbu v Havlíčkově 
kolonii, které zpracoval autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb v září 2012. Závěrem posouzení 
bylo, že stavební práce nemají  bezprostřední negativní vliv na stabilitu nosné konstrukce objektů stávající 
zástavby. Účastníci řízení se odvolali a odvolací orgán, Krajský úřad – Jihočeský kraj - odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví stavební povolení  zrušil, a věc vrátil k novému projednání. Důvodem 
zrušení rozhodnutí byla skutečnost, že v provedeném statickém posouzení stavby nebylo jednoznačně 
uvedeno, které konkrétní stavby byly posuzovány a pro které objekty má být provedena pasportizace. 
Odvolací orgán byl názoru, že k ovlivnění prováděním stavby může dojít i vlivem dopravy na staveniště.  
Na základě právního názoru Krajského úřadu, vodoprávní úřad nařídil zpracování statického průzkumu 
konstrukce konkrétních objektů v ulicích Na Nábřeží, Karla Buriana a Kaplířova. Ke statickému 
posouzení  jednotlivých domů byly účastníky řízení podány námitky. Na základě těchto vodoprávní úřad 
svolal jednání za účasti statika, zplnomocněného zástupce stavebníka, tj. VH-TRES, spol. s.r.o. a účastníků 
řízení, kteří podali námitku. Závěrem jednání bylo doporučení provést zatěžovací dynamickou zkoušku na 
místě za účelem zjištění skutečných dynamických účinků na objekty. Měření se uskutečnilo dne 24.3.2014 
se závěrem, že účinek od dynamických sil způsobených technickou seizmicitou od pojezdu stavební techniky 
je zcela zanedbatelný. Z toto důvodu bylo upuštěno od provádění dynamické analýzy posuzovaných objektů. 


