
 

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

 

 
 

Stavební řízení  

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací – týkající se: 

 

   
 a) „zda již bylo zahájeno speciálním stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního 

prostředí, stavební řízení ohledně objektu SO 02 Kanalizace a SO 03 Vodovod dle územního rozhodnutí ZTV Nemanický 

rybník I. Etapa,“  

b) „zda je vedeno jakékoli územní, stavební či jiné řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona ohledně stavby 

rodinných domů (či jiných souvisejících nebo navazujících staveb na stavbu ZTV Nemanický rybník I. Etapa) týkajících se 

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

České Budějovice 3,“  

c) „pokud bylo zahájeno jakékoli řízení viz písm. a) nebo písm. b), zda bylo v takovém řízení již vydáno jakékoli územní 

rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, společné povolení či jakékoli jiné rozhodnutí nebo opatření dle zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon; v případě, že takové rozhodnutí či opatření bylo vydáno, žádám o zaslání jeho kopie.“  

 

 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České 

Budějovice sděluje následující.  

 

ad a)  

Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno dne 24. 2. 2022, zahájeno bylo dnem podání žádosti, tj. dne 7. 2. 2022.  

 

ad b)  

V současné době je vodoprávním úřadem vedeno stavební povolení na objekty kanalizace a vodovodu.  

 

ad c)  

K datu podání Vaší žádosti nebylo ve shora uvedené věci vydáno žádné stavební povolení.  

Dále Vám povinný subjekt na základě podkladů od stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice (dále též 

jen „stavební úřad“) sděluje následující.    

 
 ad b)  

V současnosti není vedeno žádné územní ani stavební řízení, společné řízení na stavby rodinných domů a na stavby 

související nebo navazující na stavbu ZTV Nemanický rybník I. etapa týkající se pozemků 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.  

 

ad c)  

Stavební úřad neeviduje žádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, společného povolení, 

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. Stavební úřad k dnešnímu dni nevydal žádné opatření, 

které by umisťovalo nebo povolovalo rodinné domy, pro něž je podmiňující stavbou realizace komunikace a 

inženýrské sítě dle územního rozhodnutí na stavbu „ZTV Nemanice I. Etapa“.              


