
 

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

 

 
 

Umístění mobilheimu v k.ú. Litvínovice 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací –   
1) Je mobilheim umístěný na pozemku parc. č. 874/68 v k. ú. Litvínovice povolen stavebním úřadem a k jakému účelu?  
2) Je mobilheim umístěný na pozemku parc. č. 290/47 v k. ú. Litvínovice povolen stavebním úřadem a k jakému účelu?  

3) Je drobná stavba umístěna na pozemku parc. č. 837/4 v k. ú. Litvínovice povolena stavebním úřadem? Proč není od 

plotu 2 metry?  

4) Je mobilheim umístěn na pozemku parc.č. 1929/1 v k. ú. České Budějovice 2 povolen stavebním úřadem a k jakému 

účelu?  

5) Jak definovat výrobek mobilheim? Co je výrobek mobilheim? Je to vozidlo nebo stavba?  

 

 

 

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

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

 

ad 1)  

Na pozemku parc. č. 874/68 v k. ú. Litvínovice nebyla povolena žádná stavba.  

ad 2)  

Na pozemku parc. č. 290/47 v k. ú. Litvínovice byla povolena stavba skladu nářadí, viz přiložený územní souhlas č. j. 

SU/3099/2010 Sa.  

ad 3)  

Na pozemku parc. č. 837/4 v k. ú. Litvínovice byla povolena stavba pergoly u rodinného domu č. p. 181, Šindlovy Dvory, 

k. ú. Litvínovice, viz přiložený územní souhlas č. j. SU/8714/2012 Va. Dle § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být v tomto případě splněna odstupová 

vzdálenost od hranice pozemku.  

ad 4)  

Na pozemku parc. č. 1929/1 v k. ú. České Budějovice 2 nebyla povolena žádná stavba. 

ad 5)  

Mobilheim je výrobek plnící funkci stavby, dle § 103, odst. 1, písm. e), bod 16 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že stavební úřad předá prošetření staveb na výše uvedených pozemcích, které nejsou 

řádně povoleny, oddělení státního dohledu. 

 

 

                  


