
 
Magistrát města České Budějovice 

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

Poskytnutí informací 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 11. 11. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se 

výlepových ploch umístěných v: ul. Boženy Němcové, parc. č. 655, k.ú. České Budějovice 7; Lidická třída, 

parc. č. 3950/4, k.ú. České Budějovice 7; J. Kollára a Lidická tř., parc. č. 2276, k.ú. České Budějovice. 

 

K těmto výlepový plochám požaduje sdělení následujících informací: 

 

1) Jsou výše uvedené plakátovací plochy ve vlastnictví statutárního města České Budějovice? 
2) Pokud není vlastníkem výše uvedených plakátovacích ploch statutární měst České Budějovice, kdo 

je jejím vlastníkem? 
3) Je pro umístění výše uvedené plakátovací plochy uzavřena nájemní smlouva na dotčený pozemek 

ve vlastnictví statutárního města České Budějovice? 
4) Pokud ano, žádám o její kopii vč. všech příloh a případných dodatků. 
5) Byl záměr pronajmout výše uvedené plakátovací plochy nebo dotčené pozemky ve vlastnictví 

statutárního města České Budějovice zveřejněn na úřední desce? V jakém termínu? 
6) Jakým orgánem statutárního města České Budějovice bylo uzavření výše uvedené nájemní smlouvy 

schváleno, ve kterém termínu a pod jakým usnesením? Žádám o zaslání tohoto usnesení. 
7) Byly ke stavbě výše uvedených plakátovacích ploch vydán územní souhlas, územní rozhodnutí nebo 

jiný druh povolení? 
8) 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. 

9) Pokud nebylo ke stavbě výše uvedených plakátovacích ploch vydán územní souhlas, územní 
rozhodnutí nebo jiný druh povolení, jakým způsobem byla stavba reklamní tabule povolena? 

 

K požadovanému povinný subjekt sděluje následující: 

 

K otázce č. 1: Předmětné vylepovací plochy nejsou ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. 

 

K otázce č. 2: Tyto vylepovací plochy jsou ve vlastnictví společnosti Verba Plus s pol. s r.o., a to na základě 

kupní smlouvy mezi Městskými kulturními domy České Budějovice a firmou VERBA ze dne 24. 12. 1991. 

 

K otázce č. 3: Nájemní smlouva na části pozemků, na kterých se předmětné výlepové plochy nachází, nebyl 

uzavřena. Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 InfZ k tomuto povinný subjekt sděluje, že probíhají jednání 

s vlastníkem těchto výlepových ploch o jejich odstranění z pozemku statutárního města České Budějovice. 
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K otázce č. 4 až 6: Vzhledem k odpovědi na otázku č. 3 jsou tyto položené otázky bezpředmětné. 

 

K otázce 7 až 9: Povinný subjekt nemá k dispozici žádné podklady, na jejichž základě by bylo možno říci, že 

zmiňovaná rozhodnutí byla či nebyla v minulosti vydána, stejně jako nemá k dispozici žádný z jiných 

požadovaných dokumentů. Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 InfZ povinný subjekt sděluje, že vzhledem ke 

stáří plakátovacích ploch a zcela rozdílnému legislativě, není možno ze sděleného činit jakékoli závěry. 

Povinný subjekt tedy konstatuje, že na základě jemu známých skutečností nemůže z objektivních důvodů, 

aniž by přitom došlo k jakémukoli pochybení z jeho strany, sdělit, zda požadovaná řízení proběhla či nikoli. 

Povinný subjekt tímto dále ve smyslu zmíněného ustanovení InfZ nad rámec žádosti doplňuje, ač se jedná 

o pouhý právní názor, že je pravděpodobné, že Městské kulturní domy České Budějovice, které byly 

vlastníkem předmětných výlepových ploch až do roku 1991, postupovaly při jejich konstrukci v souladu 

s tehdejší legislativou. 

 


