
  

Magistrát města České Budějovice  

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

 

Přístupová cesta přes pozemky (Srubec) 
 

„ ….manželé Štěpánovi mají ke svému rodinnému domu fakticky zajištěn přístup přes část pozemků v mém vlastnictví, 

konkrétně se jedná o cca 1 m širokou část pozemků p.č. 272/4 a 269/2 po celé hranici s pozemkem p.č. 270/1. K tomu 

jsem já ani předchozí vlastnice těchto pozemků (má matka Alena Pražáková) nikdy neposkytl žádný souhlas. 

 

Dozvěděl jsem se, že v rámci stavebního řízení na výstavbu domu č.p. 699 (ve společném jmění manželů Štěpánových), 

které probíhalo u vašeho stavebního úřadu cca v roce 2005, byla ze strany obce Srubec deklarována bez souhlasu teh-

dejší vlastnice – Aleny Pražákové možnost zajištění přístupu k budovanému domu č.p. 699 přes výše označenou část po-

zemků p.č. 272/4 a 269/2. 

 

…Dovoluji si Vás požádat o sdělení, zda se výše uvedená informace zakládá na pravdě, popř. o její bližší upřesnění, 

zejm. na základě jakých listin (vyjádření, sdělení, osvědčení či rozhodnutí) vydaných obecním úřadem Srubec, vaším 

stavebním úřadem nebo jakoukoliv jinou osobou, byl p. Štěpánovi, resp. manželům Štěpánovým umožněn (popř. dekla-

rován jako oprávněný) přístup k rodinnému domu č.p. 699 přes část pozemků p.č. 272/4 a 269/2. 

 

V případě, že jsou takové listiny založeny ve správním spise stavebního úřadu vedeného ve věci stavebního řízení na vý-

stavu rodinného domu č.p. 699, Vás žádám o poskytnutí kopie těchto dokumentů. 

 

Pokud v rámci stavebního řízení na výstavbu rodinného domu č.p. 699 nebyl přístup k tomuto rodinnému domu přes 

část pozemků p.č. 272/4 a 269/2 umožněn (popř. deklarován jako oprávněný), žádám o poskytnutí kopií listin, ze kterých 

tato skutečnost vyplývá.“ 

 

 

K citovanému dotazu sděluje povinný subjekt následující. 

 

V prvé řadě by povinný subjekt rád poukázal na skutečnost, že ačkoliv v předmětné žádosti tvrdíte své vlastnické právo 

k pozemkům s par. č. 272/4 a 269/2, u druhého z uvedených toto neodpovídá skutečnosti zapsané v katastru nemovitos-

tí. Pozemek s par. č. 269/2 patří do společného jmění manželů jiných osob. Povinný subjekt dohledal Vaše vlastnické 

právo k pozemkům par. č. 272/4 a dále také 269/1, bere tedy údaj uvedený v žádosti (269/2) jen jako písemnou chybu. 

 

Ohledně přístupu k domu č.p. 699 bylo stavebním úřadem konstatováno, že v rámci stavebního řízení nebyl přístup 

nikterak řešen. To bylo dáno především skutečností, že v daném řízení se jednalo o přístavbu a stavební úpravy chaty 

s cílem budoucího užívání stavby jako rodinného domu, přičemž měl být zachován tehdejší přístup vedoucí přes po-

zemky ve vlastnictví obce Srubec (par. č. 271/1, 270/1 a 253). Jiný přístup tedy nebylo třeba v rámci řízení řešit. Dle 

tehdejší územně plánovací dokumentace obce Srubec však bylo plánováno rozšíření komunikace. Vzhledem k výše 

uvedenému povinný subjekt nedisponuje žádnými dokumenty, které by Vámi popsaný přístup k domu č.p. 699 umož-

novaly, deklarovaly či naopak znemožňovaly. 

 

V případě požadavku bližších informací se obraťte přímo na obecní úřad Srubec, jenž může těmito disponovat jakožto 

orgán, k jehož působnosti se tyto informace vztahují. 

 


