Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Spis ze stavebního úřadu o pozemku parc. č. 1473/6
„Žádost Ing. Ludmily Záhorkové zastoupené na základě plné moci p. Bc. Anetou Záhorkovou, o poskytnutí
informací dle InfZ, v níž je požadováno poskytnutí níže uvedených informací:
Kompletní spis ze stavebního úřadu o pozemku parc. č. 1473/6 definovaný dle katastru nemovitostí
jako trvalý travní porost a stavbě, všechny udělené povolení ke stavbě a to např. ohlášení či územní
souhlas, kolaudační řízení, spis o veřejné dopravní nebo technické infrastruktuře, která slouží ke
spojení místní komunikace a rodinného domu, který tam stojí. To vše by mělo časově souhlasit
s povolením stavby resp. časově by mělo předbíhat před vydáním stavebního povolení či územního
souhlasu aj. Dále žádám o kopii územního plánu obce Řevňovice v katastrálním území Strážkovice, na
internetových stránkách obce Strážkovice nic takového dostupného pro občany není. Dále žádám o
dokument, který je schválením staveb stavebním dozorem, který je ze zákona k tomu oprávněný.
2. V návaznosti na tuto žádost se chci zeptat, jako dcera majitelky Ing. Ludmily Záhorkové (Řevňovice 9)
kterou zastupuji na základě plné moci, zda-li má majitel sousední nemovitosti potažmo otec vlastníka
pozemku parc. č. 1473/6 a to Karel Pečman, Řevňovice 5 registraci kamerového systému u Úřadu pro
ochranu osobních údajů a z jakého důvodu má kameru nasměrovanou i na náš pozemek. Od rodinného
příslušníka dotčené osoby mám potvrzeno před svědkem, že jsou vyhotovovány a ukládány záznamy
pořizovaných záběrů. … Žádám tedy i o spis k pozemku parc. č. st. 72/2, s popisným č. 5.“

1.

K požadovanému sděluje povinný subjekt následující:
1. Kompletní spis ze stavebního úřadu o pozemku parc. č. 1473/6
Viz rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
2. Kopie územního plánu obce Strážkovice
Územní plán včetně jeho platných změn je veřejně zpřístupněn na níže uvedeném Geoportálu
Jihočeského kraje. K zobrazení územního plánu je potřeba zadat název obce.
http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
3. Dokument, který je schválením staveb stavebním dozorem
Viz rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
4. Registrace kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Viz sdělení o odložení žádosti.
5. Spis k pozemku parc. č. st. 72/2, s popisným č. 5
Viz rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

