
 

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 

 

 

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. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se 

nízkoenergetických staveb s následujícími dotazy: 

 

1) Byla Vaše obec v letech 2012-2015 investorem pro výstavbu ekologicky příznivé 

stavby (pasivní, aktivní a nulové domy)? 

 

2) Pokud byla vaše obec investorem dle bodu 1), kolik takových budov bylo postaveno, popř. zatím 

probíhá jejich stavba? Jaké byly náklady vynaložené na jednotlivé stavby? 

 

3) Zadala vaše obec projekt na výstavbu energeticky úsporné budovy? Pokud ano, o jakou stavbu se 

má jednat? 

 

4) Kolik dotací a v jaké výši (jednotlivě, pokud možno, pokud ne, pak souhrnná částka) bylo ve Vaší 

obci uděleno pro soukromé ekologicky příznivé novostavby podle dotačního programu Nová zelená 

úsporám? 

 

5) Kolik stavebních povolení bylo vydáno v letech 2012-2015 Vaším stavebním úřadem pro soukromé 

ekologicky úsporné stavby (nulové, pasivní či aktivní - pokud možno, rozděleno do těchto kategorií)? 

 

 

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje: 

 

ad 1) Statutární město České Budějovice nebylo v letech 2012-2015 investorem žádné ekologicky úsporné 

stavby. 

 

ad 2) viz ad) 1 

 

ad 3) Statutární město České Budějovice nezadávalo žádný projekt na výstavbu energeticky úsporné 

budovy. 

 

ad 4) Dotační program „Nová zelená úsporám“ je program Ministerstva životního prostředí 

administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Pro informace týkající se tohoto dotačního 

programu bude nutné obrátit se přímo na Státní fond životního prostředí, neboť statutární město 

České Budějovice takovými informacemi nedisponuje.  

 

ad 5) V letech 2012-2015 vydal Magistrát města České Budějovice, odbor Stavební úřad, celkem deset 

stavebních povolení pro soukromé ekologicky úsporné stavby, v dalších třech případech stavební 

úřad schválil ohlášený stavební záměr. Z uvedeného počtu spadá dvanáct staveb do kategorie 

pasivních staveb. 
 


