
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Nepovolená stavba v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic 

  
 

„Žádost o poskytnutí informací souvisejících s nepovolenou stavbou a parc. č. 3648/1,  3649 v obci Dobrá 

Voda u Českých Budějovic. 

1) V jakém stavu je nyní správní řízení, které v této věci bylo zahájeno se statutárním zástupcem Obce Dobrá 

Voda u Českých Budějovic?  

Kdy a s jakým výsledkem byla provedena kontrola plnění Vašeho nařízení a jaký byl následný postup OOZP 

[odboru ochrany životního prostředí]?“ 

 

Na základě podkladů odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice (dále též jen 

„OOŽP“) povinný subjekt sděluje následující. 

Ve zmiňované věci nebylo zahájeno se statutárním zástupcem obce Dobrá Voda u Českých Budějovic 

zdejším OOŽP žádné správní řízení ve smyslu zákona. Byl vyřizován podnět či stížnost jednoho z občanů 

obce na navážku na zemědělském půdním fondu (dále též jen „ZPF“) – dle příslušných ustanovení zákona 

č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.  

Statutární zástupce obce byl předvolán dle ust. § 59 a ust. § 137 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. k podání 

vysvětlení k prověření oznámení na 7. 6. 2018. Starosta obce byl upozorněn na povinnosti, jež vyplývají ze 

zákona o ochraně ZPF, bylo dohodnuto odstranění navážky, a bylo mu sděleno, že ihned po 15. 7. 2018 bude 

uskutečněna kontrola a v návaznosti na ni bude postupováno dle zákona. V této fázi se však nejednalo o 

žádné nařízení, nýbrž o vzájemnou dohodu. 

Dne 28. 6. 2018 proběhlo šetření na místě samém se zajištěním fotodokumentace, z níž bylo zřejmé, že 

odstraňování navážky probíhá intenzivně. Dne 11. 7. 2018 oznámil písemně statutární zástupce obce, že 

navážka z parcely č. 3648/1 a 3649 v k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic je zlikvidována a terén je 

upravován do původní výše.  

Od té doby až do doručení žádosti neměl OOŽP o situaci na zmiňovaných parcelách žádné zprávy. Starosta 

obce Dobrá Voda u Českých Budějovic byl dne 12. 6. 2019 OOŽP telefonicky kontaktován a v nejbližší době 

bude pozván na schůzku s pracovníky orgánu ochrany ZPF, a to ve věci využívání obou předmětných 

pozemků obce v souladu s katastrem nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 


