
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Stavba předzahrádky restaurace v Kijevské ulici v k.ú. České Budějovice 2 ve vlastnictví 

povinného subjektu 

 

 
„Žádost o poskytnutí následujících informací“: 

     

 

K jednotlivým dotazům sděluje povinný subjekt následující: 

 

 

1) Stavba předzahrádky je vedena jako stavba dočasná a tím pádem může být nedílnou součástí nemovitosti 

(restaurace) stojící na pozemku parc.č. 168/4 v k.ú. České Budějovice 2? 

 

Stavba zastřešené pergoly byla povolena jako samostatná dočasná stavba před stávající restaurací, která 

slouží pro potřeby hostů restaurace. Na uvedenou stavbu bylo vyhotoveno souhlasné stanovisko okresního 

hygienika v Českých Budějovicích dne 26. 3. 2001 pod zn. 993/223.1/105/2001/Ší. V odůvodnění tohoto 

stanoviska je počítáno s tím, že hosté zastřešené pergoly budou využívat hygienické zázemí umístěné ve 

stávající restauraci umístěné na pozemku parc. č. 168/4 v katastrálním území České Budějovice 2.  

 

2) Záměr na pronájem x2 pozemku parc.č. 2016/2 v k.ú. České Budějovice 2 byl projednán a schválen 

zastupitelstvem/radou Statutárního města České Budějovice? 

 

Pronájem dotčeného pozemku byl schválen Radou města dne 19. 2. 2018 usnesením č. 227/2018. 

 

3) Tento záměr byl v souladu s ust. § 39 zák. ČNR č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

uveřejněn na úřední desce Statutárního města České Budějovice, jak ve fyzické, tak elektronické podobě, od 

kdy do kdy? 

 

Záměr pronájmu byl v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejněn na 

úřední desce Magistrátu města České Budějovice od 30. 1. 2018 do 14. 2. 2018.  

 

4) Kolaudační rozhodnutí na stavbu stojící na pozemku parc.č. 168/4 v k.ú. České Budějovice 2 bylo vydáno 

na provoz restaurace, anebo byla v roce 2001 provedena na základě tehdy platného zákona č. 50/1976 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu změna v účelu užívání stavby? 

 

Stavební úřad  dne 26.11.1999 pod č.j. SÚ-9325/99-Ku vyhotovil stavební povolení na stavbu: Změna 

dokončené stavby skladu pro uskladnění autosoučástek na restauraci – V. Talicha 23/180, České Budějovice. 

Tato stavba obsahovala přístavbu kuchyně ke stávajícímu skladu autosoučástek a stavební úpravy za účelem 

změny užívání stavby na restauraci. Tato stavba byla zkolaudována a to kolaudačním rozhodnutím 

vyhotoveným dne 10.5.2000 pod č.j. SÚ-2935/00-Ku, ve kterém se povoluje užívání stavby restaurace 

umístěné na pozemku parc. č. 168/4 v katastrálním území České Budějovice 2. 

 

 

 

 

     

 


