
Žádost o informaci 
 
Dopisem ze dne 11.5.2021 požádala Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích Městský úřad Kaplice Odbor stavební úřad, v reakci na mojí žádost, o 
prošetření skutečného stavu týkajícího se výroby srubů a provozu pilnice s katrem na parcele 
č. 306/4 a st.p. č.56 v k.ú. Radčice u Malonty. Protože dle KHS v Českých Budějovicích 
poskytnutí některých mnou požadovaných informací spadá do kompetence stavebního 
úřadu MěÚ Kaplice žádám vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o informace: 
 
1. Je přípustné provozovat formou podnikatelské činnosti výrobu srubů (tj. doprava klád 

kamiony mimo komunikaci po soukromém pozemku, velmi hlučné motorové pily, těžká 
manipulační technika, zvýšená prašnost, celkové značné obtěžování hlukem) v Radčicích 
v obytné zóně, která je zde stanovena současně platným územním plánem obce 
Malonty? 

2. Je přípustné využívat stavbu na st. p. č. 56 v k. ú. Radčice u Malont, zapsanou v katastru 
nemovitostí jako zemědělská stavba, bez jakékoliv další stavební úpravy jako pilnici k 
podnikatelskému provozování katru? 

3. Je-li stavba na st. p. č. 56 v k. ú. Radčice u Malont schválena jako pilnice a provoz katru 
v ní povolen, kdy, kým a na jakém základu (projekt. dokumentace, zkušební provoz, 
kolaudace) byla tato činnost na uvedeném pozemku povolena? 

 
V provozování katru a výrobě srubů je dosud v současné době bez změny pokračováno. 
Protože se domnívám, dle mnou zjištěných informací a skutečností, že při provozování katru 
a částečně i výrobě srubů (kdy se zcela jistě nejedná o truhlářskou výrobu) je porušeno 
téměř vše, co musí být pro tuto činnost splněno a jedná se tudíž o protiprávní činnost, která 
není v souladu s platnými předpisy a zákony, žádám o prošetření skutečného stavu a přijetí 
případných opatření, a dle zák.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím žádám o 
poskytnutí informací o výsledku šetření. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Na základě Vaší žádosti sděluje odbor stavební úřad následující:  

Ve věci stavby údajné pilnice na pozemku pac. č. 56 v katastrálním území Radčice u Malont 

probíhá momentálně řízení z podnětu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Stavební 

úřad na místě provedl kontrolní prohlídku, kdy je nutné zajistit všechny potřebné podklady 

pro vytvoření závěru. Bližní informace Vám stavební úřad momentálně není schopen sdělit. 

 


