
 

Magistrát města České Budějovice 

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

 
Protipovodňová ochrana – Jiráskovo nábřeží 

 

 

Kdy podala společnost VH-TRES spol. s r.o. (IČO: 15771822) zastupující Statutární město České 

Budějovice, popř. jiný subjekt žádost o povolení stavby „Protipovodňová ochrana – Jiráskovo 

nábřeží“ mimo jiné na pozemku parc.č. 2139/1 v katastrálním území České Budějovice 3? 
 

Společnost VH-TRES spol. s r. o., se sídlem České Budějovice, Senovážné náměstí 1, PSČ 370 01,  

IČ: 157 71 822, zastupující statutární město České Budějovice, podala žádost o stavební povolení 

dne 13.11.2007. 

 
Jakým způsobem bylo o předmětné žádosti stavebním úřadem rozhodováno a zda a jakým způsobem 

byli účastníci stavebního řízení o jeho průběhu informováni (konkrétně vlastníci staveb č.p. 616 až 

623 na stavební parcele 2152/20, tedy vlastníci nemovitostí sousedících s pozemkem parc.č. 

2139/1)? 
 

Ve věci bylo postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v rámci správního řízení. Účastníci řízení byli informováni veřejnou 

vyhláškou. 

 
Kdy bylo stavební povolení vydáno, a jakým způsobem bylo předmětné rozhodnutí shora uvedeným 

účastníkům stavebního řízení oznámeno? 
 

Stavební povolení bylo vydáno dne 01.02.2008, když účastníkům bylo oznámeno veřejnou 

vyhláškou. 

 
Podle jaké projektové dokumentace je stavba prováděna, a zdali tato byla ověřována ve 

vodoprávním řízení, a pokud ano, pak s jakým výsledkem? 
 

Stavba byla prováděna dle projektové dokumentace pro stavební povolení vodního díla 

„Protipovodňová ochrana – Jiráskovo nábřeží úsek ul. Budivojova – Nový most“. Projektovou 

dokumentaci zpracovala společnost VH-TRES spol. s r. o., vodohospodářské služby, v měsíci srpnu 

2008. Projektová dokumentace byla ověřena vodoprávním úřadem pro vydání stavebního povolení, 

neboť obsahovala veškeré náležitosti v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost stavby provedené podle jim zpracované 

projektové dokumentace a proveditelnosti stavby podle této dokumentace jakož i za technickou a 

ekonomickou úroveň, včetně vlivů na životní prostředí. 

 
Žadatel si dále dovoluje požádat o zaslání všech relevantních rozhodnutí vydaných v řízení o shora 

uvedené žádosti o povolení stavby „Protipovodňová ochrana“, zejm. oznámení o zahájení řízení, 

rozhodnutí o vydání stavebního povolení apod. 

 

Přílohy: 

1. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 21.11.2007, zn. OOŽP/12093/2007/B1 

2. Stavební povolení ze dne 02.01.2008 zn. OOŽP/12093R/2007/B1  

3. Oznámení o zahájení řízení o změněn stavebního povolení ze dne 05.01.2010,  

 zn. OOŽP/11782/2009/B1 

4. Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 18.01.2010,  

 zn., OOŽP/11782/2009/B1 
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