
 
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 20. 7. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se 

odstranění stavby rodinného domu, garáže a kolny v ulici Hlinecká č.p. 896/8. K uvedené žádosti sděluje 

povinný subjekt následující: 

 

Dne 5. 3. 2015 obdržel zdejší stavební úřad od vlastníka ohlášení záměru odstranit výše uvedené stavby. 

Vzhledem k tomu, že ohlášení bylo shledáno jako úplné, postupoval stavební úřad v souladu s ustanovením 

§ 128 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vydal 

souhlas s odstraněním stavby. Ohledně Vaší domněnky, že jste měli být účastníky správního řízení, povinný 

subjekt odkazuje na ustanovení § 128 odst. 3 stavebního zákona, podle něhož se na vydání souhlasu s 

odstraněním stavby nevztahují části druhá a třetí správního řádu. To znamená, že věci se nevede správní 

řízení, jehož byste mohli být účastníky.  

 

K dotazu, zda zahájené zemní práce a jejich rozsah byly součástí souhlasu s odstraněním stavby, povinný 

subjekt sděluje, že zemní práce nebyly v rámci předmětného souhlasu řešeny. Dne 23. 6. 2015 však zdejší 

stavební úřad provedl státní dozor a kontrolní prohlídku stavby, o jejichž výsledku budete vyrozuměni (pokud 

se tak již nestalo). 

 

Součástí Vaší žádosti byl rovněž dotaz na možnost nahlížení do spisu s odkazem na ustanovení § 38 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád. V této souvislosti je nutno uvést, že nahlížení do spisu dle správního řádu a 

získávání informací na základě InfZ jsou dva různé instituty, které nelze směšovat. V případě nahlížení do 

spisu se jedná o právo účastníků řízení a jejich zástupců. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do 

spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, 

popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.  

 


