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

 

 
 

Vydání územního, stavebního nebo společného povolení – na pozemcích parc.č. 466/1, 466/9 a 466/11 k.ú. Hrdějovice 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací: 

 
„zda na pozemcích parc.č. 466/1, 466/9 a 466/11 v katastrálním území Hrdějovice, bylo Vašim stavebním úřadem vydáno 

územní, stavební nebo společné povolení a na jakou stavbu. V případě, že na výše uvedených pozemcích Vašim stavebním 

úřadem nebylo nic povoleno, žádám o sdělení, zda jsou tyto pozemky určeny k zástavbě a k jaké (rodinné domy, bytové 

domy nebo nebytové objekty) a zda vydání rozhodnutí (územního a stavebního povolení) musí předcházet územní studie” 

. 

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

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

Na pozemcích p. č. 466/1, 466/9 a 466/11 v kat. území Hrdějovice stavební úřad obdržel dne 27. 4. 2020 pod zn. 

SU/2323/2020 Mo žádost o územní rozhodnutí na stavbu: 

Novostavba 8 bytových domů včetně technické infrastruktury - komunikace, chodníky, odvodnění komunikace, zpevněné 

plochy, parkovací plochy, kanalizace dešťová vč. přípojek, kanalizace splašková vč. přípojek, vodovod vč. přípojek, 

plynovod vč. přípojek, veřejné osvětlení a kabelové rozvody na p.p.č. 462/1, 462/13, 462/14, 462/16,463/1, 463/10,463/17, 

466/1, 466/4, 466/5, 466/9, 466/11, 466/14 a 466/15 v kat. území Hrdějovice.  

Během zahájení řízení stavební úřad České Budějovice obdržel dne 7. 5. 2020 od Obecního úřadu Hrdějovice oznámení o 

písemném projednání návrhu územního opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a 

v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1 v kat. území Hrdějovice, ve kterém vyzval dotčené orgány k uplatnění 

stanovisek k výše uvedenému návrhu na vydání územního opatření o stavební uzávěře, a to do 30 dnů ode dne doručení 

výzvy (dle ustanovení § 98 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Stavební úřad dne 

2. 6. 2020 pod zn. SU/2522/2020 Mo na základě výzvy vydal sdělení pro Obecní úřad Hrdějovice. Dne 21. 7. 2020 obdržel 

stavební úřad od Obecního úřadu Hrdějovice veřejnou vyhlášku „Územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše 

Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1 kat. území Hrdějovice“, která nabyla 

účinnosti dne 15. 7. 2020. 

Z uvedeného vyplývá, že území, na kterém má být záměr uskutečněn je v plochách, na kterých je tato stavební uzávěra 

vyhlášena. Stavební úřad poukazuje na ustanovení § 51 odst. 3 Správní řád, že je-li zjištěna skutečnost, která znemožňuje 

žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. 

 

V této věci se můžete obrátit na odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice a požádat o sdělení 

z hlediska územního plánu k daným pozemkům. 

 

 

 

 

  

 


