
 

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

 

 
 

„Pohybový park Nemanice“ 

 

 „Žádost o poskytnutí informací –  

 a) „zda je či bylo za poslední 2 měsíce vedeno jakékoliv územní, stavební či jiné řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, za účelem umístění a stavby projektu „Pohybový park Nemanice“ (tj. řízení týkající se pravděpodobně 

některého z pozemků parc. č. 613, parc. č. 614, parc. č. 615, parc. č. 616, případně dalších okolních pozemků, k.ú. České 

Budějovice 3), včetně řízení o změně využití území,  

b) pokud je či bylo vedeno jakékoli řízení viz písm. a), zda bylo v takovém řízení již vydáno jakékoli územní rozhodnutí, 

územní souhlas, stavební povolení, společné povolení či jakékoli jiné rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon; v případě, že takové rozhodnutí bylo vydáno, žádám o zaslání kopie tohoto rozhodnutí.  

Dále v případě, že by jakékoli z výše uvedených rozhodnutí již mělo být pravomocné a datum nabytí právní moci nebylo 

patrné z kopie tohoto rozhodnutí, žádám o sdělení tohoto data.“  

 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů od stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice 

(dále též jen „stavební úřad“) sděluje následující.  

 

ad a)  

Dne 26.1.2022 byla pod sp. zn.: SU/603/2022 Br podána statutárním městem České Budějovice, Odborem školství a 

tělovýchovy žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro realizaci akce participativního rozpočtu s názvem 

Pohybový park Nemanice na pozemcích parc. č. 613,614, 615 a 616 v k.ú. České Budějovice 3. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno řízení o změně využití území. Stavební úřad posoudil předloženou žádost včetně jejích příloh a dospěl k závěru, 

že neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny využití území a umístění stavby oplocení, a proto 

opatřením ze dne 22.2.2022 pod č.j.: SU/603/2022-2 vyzval žadatele k doplnění žádosti do 31.5.2022 a současně vedené 

řízení usnesením přerušil nejpozději do 31.5.2022. 

    
 

 

 

                  


