
 

Magistrát města České Budějovice 

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

 Sdělení předmětu řízení, kopie územních rozhodnutí, územních souhlasů atd. 

 

 
„Žádost o poskytnutí následujících informací -   

1. sdělení předmětu řízení a spisové značky veškerých probíhajících správních 

řízení vedených Magistrátem města České Budějovice (stavební úřad, odbor 

dopravy a silničního hospodářství a odbor životního prostředí) týkajících se 

pozemků p. č. 626/1 a p. č. 626/2, oba v k. ú. Srubec a pozemků p. č. 820/1, p. č. 

819, p. č. 820/8, p. č. 824, p. č. 823/2, p. č. 823/1, vše v k. ú Srubec.   

2. poskytnutí kopií veškerých územních rozhodnutí, územních souhlasů, 

stavebních povolení a kolaudačních souhlasů vydaných Magistrátem města 

České Budějovice (stavební úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství a 

odbor životního prostředí) pro veškeré změny v území (zejména územní 

rozhodnutí, územní souhlasy, stavební povolení, souhlasy s ohlášením stavby,   

kolaudační souhlasy, kolaudační rozhodnutí apod.) týkající se pozemků p. č. 

626/1 a p. č. 626/2, oba v k. ú. Srubec a pozemků p. č. 820/1, p. č. 819, p. č. 

820/8, p. č. 824, p. č. 823/2, p. č. 823/1, vše v k. ú Srubec, a to od 1. 1. 2010.“   

 

 

K výše uvedenému povinný subjekt na základě podkladů od stavebního odboru a odboru 

dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice sděluje následující.   

V souvislosti s uvedenými pozemky probíhají následující řízení:   

 SU/4681/2018 Se – řízení o odstranění stavby dřevěná buňka a stavební úpravy 

stávajících šaten se zázemím na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Srubec,   

 ODSH/15284/2020 Lu – řízení o povolení úpravy stávajícího připojení pozemní 

komunikace – účelová komunikace k novostavbě bytového domu a 4 stávajícím rodinným 

domům.   
 

Požadované kopie veškerých územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních 

povolení a kolaudačních souhlasů vydaných Magistrátem města České Budějovice 

(stavební úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor životního prostředí) pro 

veškeré změny v území (zejména územní rozhodnutí, územní souhlasy, stavební 

povolení, souhlasy s ohlášením stavby, kolaudační souhlasy, kolaudační rozhodnutí 

apod.) týkající se pozemků p. č. 626/1 a p. č. 626/2, oba v k. ú. Srubec a pozemků p. č. 

820/1, p. č. 819, p. č. 820/8, p. č. 824, p. č. 823/2, p. č. 823/1, vše v k. ú Srubec, a to od 1. 

1. 2010, byly povinným subjektem poskytnuty.  

  
 

 

 

 


