
 

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

 

 

Existence veřejně prospěšné stavby  

 

 
    “Žádost o poskytnutí informací – týkající se existence veřejně prospěšné stavby na pozemcích parc. č. 

1763/1  a parc. č. 185/1, oba v k. ú. České Budějovice 4”.   

 

 

K Vámi požadovanému Vám povinný subjekt na základě podkladů od odboru územního plánování  

Magistrátu města České Budějovice sděluje následující.  

  

Na pozemku parc. č. 1763/1 v k. ú. České Budějovice 4 se dle platného územního plánu statutárního  

města České Budějovice nenachází žádná veřejně prospěšná stavba, nicméně se na pozemku nachází  dle 

ZUR, v platném znění, koridory a plochy pro záměry veřejné dopravní infrastruktury nadmístního  

významu: D7/8 úsek Okružní – křižovatka Hlinsko, zlepšení parametrů Okružní ulice navazující na  

silnici I/20, nový úsek pozemní komunikace od rybníku Kamenný přes Hlinskou ulici po dálnici D3,  

obvyklá šíře koridoru 100 m (viz příloha).   

Na pozemku parc. č. 185/1 v k. ú. České Budějovice 4 se dle platného územního plánu statutárního  

města České Budějovice nacházejí níže uvedené veřejně prospěšné stavby, a to (viz přílohy):   

• veřejně prospěšná stavba subsystému zásobování vodou (v) VPS V4 – stavba přeložky   

hlavního řadu „A“ DN 500 v trase „zanádražní“ komunikace a položení nového řadu DN 300   

v souběhu se stavbou „propojení dopravních okruhů“,    

• veřejně prospěšné stavby cyklistické a pěší dopravy (DPC) DPC 18 stavba cyklostezky   

v území Husovy kolonie, v úseku Dobrovodská stoka – železniční zastávka České Budějovice   

– sever.   

 

Dále se na pozemku parc. č. 185/1 v k. ú. České Budějovice 4 nachází dle ZUR, v platném znění,  

koridory a plochy pro záměry veřejné dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu:  

D63/2  - dálniční přivaděč – zanádražní komunikace, v úseku od tzv. „Propojení okruhů“ po napojení  na 

Novohradskou ulici a napojení na dálnici D3. Šíře koridoru 100 m. A dále D3  - IV. tranzitní  

železniční koridor.   

 

 

 

 

 
    

 

                        

  
 

 

                    

 

 
                

                          

 


