
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Stavební řízení pod sp. zn. SU/5936/2015 Fi 

 

1. Jaký je stanoven okruh účastníků ve výše uvedeném řízení? 

2. Kým, a jakým úředním postupem, byl okruh účastníků stanoven? 

3. Z jakých důvodů toto řízení nebylo zastaveno, když tato, již třetí, lhůta k odstranění nedostatků 

v podání žádosti byla stanovena na den 31. 5. 2016 a marně uplynula poté, co žadatel podal další 

žádost o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů až do 6. 6. 2016? 

4. Jaké bylo žadateli stanoveno zatím poslední datum k doplnění žádosti? 

5. Doplnil žadatel k tomuto datu požadované náležitosti? 

6. Pokud nedoplnil, bylo řízení podle § 66 odst. 1, písm. c) zastaveno? 

7. Pokud nebylo proč? 

8. Kolikrát byl již žadatel vyzván k doplnění žádosti? 

9. Dotazy č. 3 a 8 - je toto obvyklý a standardní postup? 

10. Má úřednice Fišerová osobní důvody k neposkytování informací mé osobě? 

11. Pokud ano, jaké, pokud ne, proč je neposkytuje.   

12. Pokud jsem nebyla zahrnuta do okruhu účastníků řízení, z jakého důvodu?    

 

Na základě vyjádření stavebního úřadu povinný subjekt k uvedené žádosti sděluje: 

 

ad 1. Stavební úřad doposud v předmětném stavebním řízení nestanovil okruh účastníků řízení. Řízení je 

v současné době usnesením přerušeno, přičemž stavebníkovi byla určena lhůta, do kdy je povinen 

doplnit svou žádost o dodatečné povolení stavby.  

ad 2.  viz ad 1. 

ad 3. Stavebník si podal žádost o prodloužení lhůty pro doplnění řízení o dodatečném povolení stavby. 

Stavební úřad vyhověl žádosti žadatele a prodloužil lhůtu. Určením lhůty není ohrožen účel řízení 

ani porušena rovnost účastníků. Během šestidenního „prodlení“ nebylo možno vypravit rozhodnutí 

o zastavení řízení, a to vzhledem k nutnosti vyčkat na doručení případného podání, které může být 

dáno k poštovní přepravě až poslední den určené lhůty.  

ad 4. Nová lhůta pro doplnění řízení o dodatečném povolení stavby je stanovena do 30. 6. 2017. 

ad 5. Součástí usnesení o prodloužení lhůty k doplnění je výzva, v níž je uveden výčet chybějících dokladů 

potřebných pro oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby. V současné době je 

doplnění žádosti ze strany stavebníka toliko částečné. 

ad 6. Řízení o dodatečném povolení stavby nebylo zastaveno z důvodu podání žádosti o prodloužení lhůty 

k doplnění řízení. 

ad 7. viz ad 6. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků řízení. 

ad 8. Stavebník byl vyzván k doplnění žádosti celkem pětkrát. 

ad 9. Uvedený postup stavebního úřadu není nijak výjimečný, pokud tímto postupem není ohrožen účel 

řízení ani porušena rovnost jeho účastníků.  

ad 10. Oprávněná úřední osoba vedoucí předmětné řízení nemá žádné osobní důvody k neposkytování 

informací Vaší osobě. Dle sdělení stavebního úřadu Vám nebylo umožněno nahlédnutí do 

příslušného správního spisu z důvodu, že nejste účastníkem předmětného řízení. 

ad 11. viz ad 10. 

ad 12. viz ad 1. 
 


