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

Poskytnutí informací a listin týkajících se řízení vedených v posledních 10 letech – pozemky
parc. č. 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 14/5,
14/6, 14/7 v k.ú. České Budějovice 4

„Dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), zdvořile požádat o:




poskytnutí informace, zda ohledně (i) pozemků parc. č. 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 13/8, 13/9, 13/10,
13/11, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 14/5, 14/6, 14/7 v k. ú. České Budějovice 4 a obci České
Budějovice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1916 nebo ohledně (ii) pozemku parc. č. 13/22 v k. ú.
České Budějovice 4 a obci České Budějovice, zapsaného na LV 2616 (dále společně jen „Předmětné
pozemky“) bylo vedeno v posledních 10 letech před podáním této žádosti stavební řízení či jiné
řízení v režimu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, které by se týkalo stavebních záměrů
plánovaných či prováděných na Předmětných pozemcích; pro případ, že by tomu tak bylo, tak dále
žádám o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasů nebo
jiných opatření orgánů veřejné moci (včetně těch, které byly podkladem k vydání rozhodnutí,
souhlasů nebo jiných opatření) vydaných nadepsaným orgánem (příslušným stavebním úřadem, jenž
je útvarem magistrátu města) v této souvislosti;
poskytnutí informace, zda ohledně Předmětných pozemků bylo vedeno v posledních 10 letech před
podáním této žádosti jakékoli řízení v režimu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, nebo v režimu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon týkající se připojení
Předmětných pozemků (či plánovaných účelových či jiných komunikacích na nich) na pozemní
komunikaci či sjezdu na Předmětné pozemky z pozemní komunikace nebo dopravních staveb na
dotčených pozemcích; pro případ, že by tomu tak bylo, tak dále žádám o poskytnutí kopií všech
rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasů nebo jiných opatření orgánů
veřejné moci (včetně těch, které byly podkladem k vydání rozhodnutí, souhlasů nebo jiných
opatření) vydaných nadepsaným orgánem (příslušným silničním správním úřadem, jenž je útvarem
magistrátu města) v této souvislosti.“

Požadované informace byly žadateli povinným subjektem poskytnuty.

