
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Poskytnutí informace o pozemcích  

 

 

 
„Žádost o poskytnutí informace o pozemcích.“ 

 

K Vámi požadovanému Vám povinný subjekt na základě informací sdělených stavebním 

úřadem, odborem životního prostředí a odborem dopravy a silničního hospodářství sděluje 

následující.   

- pozemek parc. č. 2671/14 v k.ú. České Budějovice 6 - žádná VPS V-9 a K-10 není realizována - 

stavba  není povolena, žádná stavba není realizována; záměrem je stavba dešťové kanalizace a 

kanalizace   

- pozemek parc. č. 2720/1 v k.ú. České Budějovice 6 – pozemek dotčen stavbami Přeložka silnic 

II/156  a II/157 – 4. Etapa, stavbou přeložky plynovodů a přeložky potrubí vratné vody, stavba 

veřejného  osvětlení, stavba Dálnice D3, byla již zkolaudována stavba VTL plynovodu a VTL 

regulační stanice  v roce 1996   

- pozemek parc. č. 2720/18 v k.ú. České Budějovice 6 - žádná VPS kabelový rozvod E-2 

není  realizována - stavba není povolena, žádná stavba není realizována   

- pozemek parc. č. 2720/19 v k.ú. České Budějovice 6 – žádná VPS kabelový rozvod E-1 a E-2 není  

realizována, stavba není povolena, žádná stavba není realizována   

- pozemek parc. č. 2720/20 v k.ú. České Budějovice 6 - žádná VPS kabelový rozvod E-1 a E-2 není  

realizována, stavba není povolena, žádná stavba není realizována    

- pozemek parc. č. 2720/21 v k.ú. České Budějovice 6 - pozemek dotčen stavbou Přeložka silnic 

II/156  a II/157 – 4. Etapa, stavbou přeložky plynovodů a přeložky potrubí vratné vody, stavba 

veřejného  osvětlení   

- pozemek parc. č. 2720/22 v k.ú. České Budějovice 6 - pozemek dotčen stavbou Přeložka silnic 

II/156  a II/157 – 4. Etapa, stavbou přeložky plynovodů a přeložky potrubí vratné vody, stavba 

veřejného  osvětlení   

- pozemek parc. č. 2720/23 v k.ú. České Budějovice 6 - pozemek dotčen stavbou Přeložka silnic 

II/156  a II/157 – 4. Etapa, stavbou přeložky plynovodů a přeložky potrubí vratné vody, stavba 

veřejného  osvětlení   

- pozemek parc. č. 2720/24 v k.ú. České Budějovice 6 - pozemek dotčen stavbou Přeložka silnic 

II/156  a II/157 – 4. Etapa, stavbou přeložky plynovodů a přeložky potrubí vratné vody, stavba 

veřejného  osvětlení, stavba Dálnice D3   

Stavba E-2 – stavba kabelového rozvodu VN-22kV – na výše uvedených pozemcích nebyla doposud  

povolována.    

Stavby VPS V-9, K-10 a E-1 jsou stavbami novými, popř. stavbami, které rozšiřují stávající 

sítě  technické infrastruktury, jak toto uvádí územní plán.   
 

 

     
 


