
 

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

 

 
„Sportovně relaxační areál Nemanický rybník – sportovní soukromý sezónní areál“ 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací –  

 

1) „zda bylo Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem, v řízení vedeném pod  sp.  zn.  SU/4853/2020 již 

vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „Sportovně relaxační areál Nemanický rybník – sportovní soukromý 

sezónní areál“; v případě, že takové rozhodnutí bylo vydáno žádám o zaslání kopie tohoto rozhodnutí“; 

2) „zda je kromě řízení vedeného Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem, pod  sp.  zn.  SU/4853/2020, 

vedeno jakékoli další územní, stavební či jiné řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, za účelem umístění, 

stavby a provozování vodního vleku na Nemanickém rybníce (tj.  řízení týkající se pozemku parc. č. 600, parc. č. 599/22, 

případně dalších okolních pozemků, k.ú.  České Budějovice 3) a pokud ano, 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., stavební zákon; v případě, že takové rozhodnutí bylo vydáno, žádám o zaslání kopie tohoto 

rozhodnutí.“ 

 

K výše uvedenému povinný subjekt na základě podkladů od stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice (dále též  

jen „stavební úřad“) sděluje následující. 

ad 1) 

V řízení vedeném pod sp. zn. SU/4853/2020 Br, o dodatečném povolení stavby na stavbu „Sportovně relaxační areál 

Nemanický rybník – sportovní soukromý sezónní areál“ na pozemcích parc. č. 599/8 a parc. č. 599/22 v k. ú. České 

Budějovice 3, zahájeném podáním žádosti dne 18. 8. 2020, bylo vyhotoveno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby dne 

5. 11. 2021 č. j.: SU/4853/2020-13, sp.  zn.:  SU/4853/2020 Br, a nabylo právní moci dne 4. 12. 2021.  

ad 2) 

Stavební úřad uvádí, že ve věci umístění či povolení stavby vodního vleku na Nemanickém rybníce včetně souvisejících 

staveb či zařízení na pozemcích parc. č. 600 a parc. č. 599/22 případně dalších okolních pozemcích v k. ú. České 

Budějovice 3 nevede žádné územní ani stavební řízení. V předmětné věci stavební úřad nevydal žádné opatření.  

 

 

 

           

 

    
 

 

 

                  


