
 

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

 

 
Stavba „ZTV Nemanický rybník I. Etapa“ 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací – týkající se stavby “ZTV Nemanický rybník I. etapa.”  

 

 

K požadovanému sděluje povinný subjekt, na základě informací poskytnutých Magistrátem města České Budějovice, 

stavebním úřadem, následující.  

 

K bodu a) žádosti: Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice nevede v současnosti žádné územní ani stavební 

řízení, řízení o dodatečném povolení stavby nebo neeviduje žádnou žádost o vydání územního souhlasu či společného 

souhlasu ve věci souvisejících či navazujících staveb (rodinných domů) na stavbu „ZTV Nemanice I. Etapa“ na pozemcích 

parc. č. 569/39, 569/48, 569/49, 569/50, 569/51, 569/52, 569/53, 569/54, 569/68, 569/69, 569/70 k.ú. České Budějovice 3 

případně na dalších okolních pozemcích. Stavební úřad k dnešnímu dni nevydal žádné opatření, které by umisťovalo nebo 

povolovalo rodinné domy, pro něž je PODMIŇUJÍCÍ STAVBOU realizace komunikace a inženýrských sítí dle 

pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „ZTV Nemanice I. Etapa.  

Územní rozhodnutí ZTV Nemanický rybník I. Etapa umístilo vyjmenované stavební objekty – SO 01 Komunikace, SO 02 

Kanalizace, SO 03 vodovod, SO 04 Plynovod, SO 05 Veřejné osvětlení, SO 06 Kabelové rozvody NN, přičemž bylo ve 

výrokové části č. II. územního rozhodnutí uvedeno, jakému dalšímu povolovacímu procesu podléhají uvedené objekty za 

účelem povolení jejich realizace. Objekt SO 01 Komunikace vyžaduje vydání stavebního povolení od speciálního 

stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství. Objekt SO 02 Kanalizace 

a SO 03 Vodovod vyžaduje vydání stavebního povolení od speciálního stavebního úřadu Magistrátu města České 

Budějovice, odboru ochrany životního prostředí. Ostatní objekty mohou být realizovány na základě vydaného územního 

rozhodnutí. Stavební úřad nemůže povolovat stavby rodinných domů, dokud nebyly inženýrské sítě alespoň povoleny 

speciálními stavebními úřady. Stavební úřad vyhotovil dne 15. 9. 2021 pouze souhlas podle § 15 stavebního zákona, který 

je potřebný k podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu SO 01 komunikace u Magistrátu města České 

Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství. Uvedeným souhlasem stavební úřad ověřuje dodržení podmínek 

stanovených územním rozhodnutím. Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných 

správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních právních předpisů. 

 
K bodu b) žádosti: Ke dni vyhotovení této informace nebylo Stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice ve 

věci souvisejících či navazujících staveb (zejména rodinných domů) na stavbu „ZTV Nemanice I. Etapa“, případně na 

dalších okolních pozemcích, k.ú. České Budějovice 3“ vyhotoveno ani vydáno žádné opatření stavebního úřadu, tedy žádné 

územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení ani územní souhlas, společný souhlas, resp. dodatečné povolení 

stavby. Územní rozhodnutí ZTV Nemanice bylo napadeno správní žalobou a stavební úřad nemá žádné informace o tom, 

zda bylo v předmětné věci rozhodnuto. 

  
 

         

 

 

           

 

 

           

 

    
 

 

 

                  


