
 
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 19. 8. 2015 Vaši žádost o „další poskytnutí informací, které 

se vztahují k dokumentaci spisu k provedení prací k odstranění stavby, na které dne 23. 3. 2015 Magistrát 

města České Budějovice, Stavební úřad, pod č.j. SÚ/3717/2015/Pe, vydal „Souhlas s odstraněním stavby“ 

rodinného domu, garáže a kolny v ul. Hlinecká č.p. 896/8, České Budějovice na pozemku parc. č. 1920, 

1921/2 v katastrálním území České Budějovice 5“. 

 

K dotazu, zda je z dokumentace zřejmé, že záměr odstranit zahradní chatku (altán) na pozemku parc. č. 

1921/1, obsahující azbest, byl ohlášen stavebnímu úřadu a zda stavba byla likvidována v souladu s § 128 

odst. 1 a 5 stavebního zákona (bod 1 žádosti), povinný subjekt uvádí, že jediné stavby, které stavební úřad 

v dané souvislosti eviduje, jsou stavby na pozemku parc. č. 1921/2 (budova bez čísla popisného nebo 

evidenčního - garáž) a na pozemku parc. č. 1920 (budova s číslem popisným - objekt k bydlení a dřevěná 

kolna). Dle předložené dokumentace se ve stavbě nenacházely zdraví škodlivé látky. Zmiňovaný souhlas 

s odstraněním stavby č.j. SÚ/3717/2015/Pe ze dne 23. 3. 2015 se vztahuje pouze ke stavbám na 

pozemcích parc. č. 1920 a 1921/2 v k.ú. České Budějovice 5. Vámi uváděný pozemek parc. č. 1921/1 je 

veden jako zahrada, přičemž v souvislosti s ním stavební úřad žádný záměr odstranit stavbu neobdržel.  

 

Ze sdělení zdejšího odboru ochrany životního prostředí, který je příslušným orgánem ve věci týkající se 

bodů 2 a 3 Vaší žádosti, vyplývá, že tento odbor žádnou žádost o likvidaci, vyvezení obsahu septiku a 

asanaci zařízení na pozemku parc. č. 1920 neobdržel. Stejně tak uvedený orgán neeviduje žádnou žádost o 

odstranění vodního díla – studny na tomto pozemku.  

 

Přílohou toho přípisu jsou požadovaná vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odbor ochrany 

životního prostředí, a společnosti ČEVAK, a.s. (bod 4 žádosti). 

 

Závěrem povinný subjekt uvádí, že Vaše podněty k provedení šetření v předmětné věci byly předány 

zdejšímu odboru ochrany životního prostředí, který se jimi již začal zabývat. 

 


