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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní magistro, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 25. 2. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25. 2. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Náhledem do mapy technické infrastruktury jsem zjistila, že v blízkosti pozemku parc. č. 483/5, k. ú. Vrábče, 

existuje záměr vybudování kanalizace, kdy je jako „poskytovatel“ uveden Jihočeský kraj. 

Je možné sdělit odhadovaný časový horizont, kdy by byla kanalizace v této oblasti vybudována? Existují k ní 

nějaké projektové podklady či povolení? 

Pokud se tato otázka netýká Vaší působnosti, prosím o sdělení této skutečnosti včetně informace o subjektu, 

kterému mám svou žádost adresovat. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

k záměru výstavby kanalizace sdělujeme, že krajský úřad není příslušným vodoprávním úřadem, a tudíž 

k případné stavě kanalizace nemá žádné bližší informace. Příslušným vodoprávním úřadem je Magistrát města 

České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí.  

Mapa technické infrastruktury na Geoportálu Jihočeského kraje obsahuje v tomto konkrétním případě návrhový 

stav kanalizační stoky a Krajský úřad Jihočeského kraje je pouze poskytovatelem této informace a tuto informaci 

pořídil v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

S dotazy ohledně možné výstavby této kanalizace se obracejte na obec Vrábče jako vlastníka veřejné kanalizace 

v obci, případně na provozovatele této kanalizace, kterým je ČEVAK a.s. 
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