
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Změny dokončené stavby – stavební úpravy rodinného domu 

 

„Žádost o poskytnutí informací: 

1. jaké konkrétní podklady, doklady a doplnění do spisu bylo požadováno (pod jakým číslem 

jednacím) a kdy došlo k doplnění do spisu; 

2. zda a kdy byl stanoven termín k doplnění žádosti (pod jakým číslem jednacím); 

3. kdy a z jakého důvodu, pod jakým číslem jednacím, bylo řízení ze dne 17. 3. 2017 ukončeno 

„Usnesením o zastavení řízení“.“ 

 

K uvedené žádosti ve věci „změny dokončené stavby – stavební úpravy rodinného domu, K Dolíčku 

č.p. 886/5, České Budějovice, na pozemku parc. č. 1898 v katastrálním území České Budějovice 5“ 

vedené pod zn. SU/2080/2017 Pe povinný subjekt sděluje následující: 

  

Dnem podání žádosti tj. 17.3.2017 bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavební úřad dne 10.4.2017 oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení.  

 

V této lhůtě byly podány námitky od účastníků řízení, a to Milana Řehoře, K Dolíčku 2028/7, České 

Budějovice, a Marcely Řehořové, K Dolíčku 2028/7, České Budějovice. 

Žadatel dne 24.5.2017 pod zn. SU/3990/2017 Pe vzal svou žádost zpět. 

Z tohoto důvodu správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení zastavil (usnesení 

o zastavení řízení bylo vyhotoveno dne 31.5.2017 pod čj. SU/2080/2017-6, které nabylo právní moci 

dne 5.7.2017).   

 

Účastníci řízení převzali „usnesení o zastavení řízení“ a to: 

František Beleš, K Dolíčku 886/5, 370 06  České Budějovice 6 – převzato dne 19.6.2017 

Marie Belešová, K Dolíčku 886/5, 370 06  České Budějovice 6 – převzato dne 12.6.2017 

Milan Řehoř, K Dolíčku 2028/7, 370 06  České Budějovice 6 - převzato dne 12.6.2017 

Petr Hlavinka, Lipová 80/29, 373 71  Rudolfov – převzato dne 12.6.2017 

statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Ing. Františkem Konečným 

Ph.D., nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01  České Budějovice 1 - 

převzato dne 9.6.2017 

JUDr. Ing. Jan Kotil, Krajinská 251/16, 370 06 České Budějovice – převzato dne 10.6.2017 

 

Z uvedeného vyplývá, že žadatel nebyl vyzván k doplnění žádosti. 

 


