
 
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, v platném 

znění. 

 

 

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 3. 6. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ s dotazy 

„kdy a jakým způsobem budou ustaveny územní komise a jakým způsobem budou pracovat“. 

 

K vedeným dotazům sděluje povinný subjekt následující: 
 

Pro stávající volební období byla usnesením rady města č. 296/2015 dne 4. 3. 2015 zřízena sedmičlenná 

Územní komise Rady města České Budějovice jako poradní a iniciativní orgán rady města za účelem 

projednávání jednotlivých záležitostí týkajících se konkrétních lokalit ve městě a zajištění zpětné vazby 

obyvatel těchto lokalit vůči radě města. 

 

Územní komise byla zřízena jako standardní komise rady města ve smyslu § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), tedy odchylně oproti koncepci uplatňované v předchozím volebním období, kdy byla 

členěna na místní části fungující odděleně (každá se stanoveným počtem členů v rozmezí 9 až 15 členů). 

Nově má územní komise jednotný charakter. I nadále se však počítá s činností pracovních skupin pro každou 

z územních částí (územní části pro účely práce územní komise již byly usnesením č. 296/2015 určeny také). 

Schůze těchto skupin ovšem nebudou mít nadále povahu zasedání územní komise a tudíž nebudou ani 

svázány formálními jednacími pravidly danými pro fungování komisí rady města. Činnost každé ze skupin 

bude koordinovat příslušný člen územní komise, který byl organizací práce v dané územní části pověřen, to 

znamená., že každý ze členů územní komise se bude starat o organizaci práce komise ve vztahu k dané 

územní části. Tento člen bude rovněž výstupy ze své skupiny přenášet na vlastní zasedání územní komise, 

které již bude uskutečňováno standardně dle jednacího řádu komisí rady města, tak jako u všech ostatních 

komisí, tj. z těchto zasedání bude vyhotovován jednotný výstup vůči radě města v podobě zápisu. 

 

Vlastní sedmičlenná územní komise rady města zatím nebyla personálně obsazena, nicméně na zasedání rady 

města konané dne 17. 6. 2015 je předkládán návrh na jmenování předsedy i ostatních šesti členů komise, 

stejně jako návrh na určení sekretáře komise z řad pracovníků úřadu. 

 

Výše zmíněné pracovní skupiny pro jednotlivé územní části již byly ustaveny. Rozvržení územních částí pro 

činnost územní komise, resp. jejích pracovních skupin, bylo určeno takto (vyobrazení na mapě je zasíláno v 

příloze): 

 

1) Vnitřní město – jádro včetně přilehlých částí města 

2) Čtyři Dvory, Litvínovické předměstí, Máj, Švábův Hrádek, Zavadilka, Haklovy Dvory 

3) Linecká čtvrť – část, Vídeňská čtvrť – část, Krumlovské předměstí, Rožnov 

4) Suché Vrbné, Mladé, Nové Hodějovice 

5) Vltava, Vrbenské rybníky bez Zavadilky 

6) Kaliště, Třebotovice 

7) Brněnské předměstí, Nemanice, Kněžské Dvory, Nové Vráto 

 

 

 

příloha: - územní členění města pro účely práce územní komise (1 list) 

 


