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Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/015195/2020/SÚ/žáč  

Sp. zn.: MUST/013800/2020/SÚ/žáč Žadatel 
Istav Media, s.r.o. 
IČO 03441725 
Nádražní 762/32 
150 00  Praha 5-Smíchov 

  

Vyřizuje: Zdenka Žáčková 

Telefon: 383 700 752 

E-mail: zdenka.zackova@mu-st.cz 

  
Datum: 03.04.2020 

Vypraveno:   

 

Sdělení 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice jako příslušný správní orgán a povinný dle § 2 zákona                     

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, obdržel dne 24.03.2020 
žádost, kterou podala  

Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 

(dále jen "žadatel"), ve věci  poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících 
rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební                     

zákon) a to:  

- územní rozhodnutí o umístění stavby  

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí  

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení 
(společné povolení)  

- územní souhlas, společný územní souhlas  

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí  

- stavební povolení  

- stavební ohlášení  

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,  

vydaných správním orgánem za období od 01.01.2020 až 24.03.2020 a které se týkají pouze 

pozemních staveb (tedy budov - např. stavby domů, skladů a hal), nikoli staveb infrastruktury (tedy 
např. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství).  

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá tyto 
informace:  

- identifikaci žadatele – pouze právnické osoby (např. název právnické osoby, název veřejnoprávní 
osoby příp. alespoň IČO žadatelů – právnických osob) - identifikaci stavby (např. informace o druhu               

a účelu stavby, co stavba obsahuje)  

- lokalitu stavby (např. informace o katastrálním území nebo o parcelním čísle nebo ulici) - datum 
vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
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Stavební úřad MěÚ Strakonice v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., sděluje, že na základě Vaší 
žádosti, doručené správnímu orgánu, poskytuje následující informace o vydaných povoleních staveb: 

1. územní souhlasy: 

 14.01.2020 pro Obec Střelské Hoštice, Střelské Hoštice 83, 387 15 Střelské Hoštice,                    

ve věci stavby „Dva přístřešky na fotbalovém hřišti“ v katastrálním území Střelské Hoštice 

2. územní rozhodnutí o umístění stavby: 

 06.02.2020 pro Obec Jinín, IČO 00477435, Jinín 41, 386 01  Strakonice 1, ve věci stavby 

"Přístavba a nástavba objektu bydlení č.p. 44 za účelem změny užívání na objekt 

občanské vybavenosti“ 

3. společná povolení 

 dne 03.01.2020 pro INVACAR, s. r. o., IČO 26092603, Průmyslová 464, 387 11 Katovice, 

ve věci stavby  „Přístavba, nástavba a stavební úpravy strojní dílny, přístavba a stavební 

úpravy vrátnice“ v katastrálním území Katovice 

 dne 17.02.2020 pro Noragros, s.r.o., IČO 28062191, Kestřany 116, 398 21  Kestřany, ve 

věci stavby  "Skladovací sila obilí“ v katastrálním území Radomyšl 

 dne 19.02.2020 pro Obec Velká Turná, IČO 00667943, Velká Turná 41, 386 01 Strakonice  

ve věci stavby "Víceúčelový objekt - veřejné sociální zařízení a sklad sportovních potřeb“ 
v katastrální území Velká Turná 

 dne 12.03.2020 pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 816 a 817 Plánkova, 

Strakonice, IČO 26058651, Plánkova 817, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1 ve věci stavby 

„Vestavba dvou osobních výtahů a přístavba venkovní šikmé rampy“ v katastrálním území 
Strakonice  

 dne 12.03.2020 pro Edubbaa - základní škola, s. r. o., IČO 07418264, Záblatí 32, 379 01  

Třeboň, ve věci stavby pro soubor staveb „Základní škola“ vrtaná studna s vodovodem, 
čistírna odpadních vod s kanalizací do vodoteče, napojení stavby na el. energii, svedení 

srážkových vod přes retenční nádrž do vodoteče, zpevněné plochy, v katastrálním území 

Řepice  

 dne 17.03.2020 pro Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 

430, IČO 63289920, Plánkova 430, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, 

ve věci stavby „Stavební úpravy garáže a přístavba přístřešku pro parkování“  
v areálu MŠ, ZŠ a Praktické školy Plánkova č.p. 430, Strakonice 

4. stavební povolení  

     dne 06.01.2020 pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 852 a 853, A.B. Svojsíka, 

Strakonice, IČO 26068699, Prof. A. B. Svojsíka 852, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1, 
" Stavební úpravy bytového domu č.p. 852, č.p. 853, ul. Prof. A.B. Svojsíka, Strakonice " 

v katastrálním území Strakonice 

     dne 27.01.2020 pro Teplárnu Strakonice, a.s., IČO 60826843, Komenského 59,          

Strakonice II, 386 01  Strakonice 1, ve věci stavby " Stavební úpravy budovy 

průmyslového objektu " v katastrálním území Nové Strakonice 

 dne 17.03.2020 pro Společenství vlastníků pro dům čp. 896 - 899, IČO 28063821,                                                                      

B. Němcové 898, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1, ve věci stavby  

„ Stavební úpravy bytového domu č.p. 896 - 899, B. Němcové 898, 386 01 Strakonice “  

v katastrálním území Strakonice 

   dne 20.03.2020 pro Městys Štěkeň, IČO 00251895, Na Městečku 20, 387 51  Štěkeň,                 

ve věci stavby "Stavební úpravy kulturního domu č.p. 33" v katastrálním území Vítkov                    

u Štěkně 
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5. veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení 

 dne 03.01.2020 pro Společenství vlastníků jednotek čp. 914 a 915, IČO 26055066, Mírová 
914, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, ve věci stavby „Vestavba osobního výtahu“                      
v bytovém domě č. p. 914, ul. Mírová, Strakonice 

 dne 03.01.2020  pro Společenství vlastníků jednotek čp. 916 a 917, IČO 26068613, 

Mírová 916, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, ve věci stavby „Vestavba osobního výtahu“                       
v bytovém domě č. p. 917, ul. Mírová, Strakonic 

 dne 14.01.2020 pro Společenství vlastníků jednotek Krále Jiřího z Poděbrad 842 - 843, 

847 - 848, IČO 26076012, Krále Jiřího z Poděbrad 843, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, 
ve věci stavby „Vestavba čtyř osobních výtahů, přístavba a stavební úpravy venkovní 

šikmé rampy“ v bytových domech č. p. 842, 843, 847, 848, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, 

Strakonice 

 dne 27.01.2020 pro Společenství vlastníků pro dům čp. 1012, IČO 26090040, 

Čelakovského 1012, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, ve věci stavby „Vestavba osobního 

výtahu“ v bytovém domě č. p. 1012, ul. Čelakovského, Strakonice 

 dne 18.02.2020 pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 250 ve Strakonicích, IČO 

26056607, Šumavská 250, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice 1, ve věci stavby 

„Stavební úpravy osobního výtahu“ v bytovém domě č. p. 250, ul. Šumavská, Strakonice 

 dne 24.02.2020 pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 388 ve Strakonicích, IČO 

01470078, Arch. Dubského 388, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, ve věci stavby 

„Stavební úpravy osobního výtahu“ v bytovém domě č. p. 388, ul. Arch. Dubského, 

Strakonice 

 dne 02.03.2020 Společenství vlastníků pro dům čp. 387, IČO 28114701, Arch. Dubského 

387, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, ve věci stavby „Stavební úpravy osobního výtahu“ 

v bytovém domě č. p. 387, ul. Arch. Dubského, Strakonice 

 

Stavební úřad poskytl požadované informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, 

přičemž respektoval specifické podmínky, za nichž je informace žádána. 

Současně Vás informuji, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované žádosti 

o poskytnutí informací zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a identifikační 
osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace o zpracování 

osobních údajů naleznete na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr. 

Stavební úřad v souladu s Pravidly pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném 
znění, schválenými Radou města Strakonice, ustoupil od úhrady nákladů za poskytnutou informaci. 

 
 

 
 

 

  
Ing. Jaromír  Zeman                             otisk úředního razítka 

vedoucí stavebního úřadu 
 

 

Počet listů: 2 

Počet příloh: 0 

 

Rozdělovník: 

Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa 
 sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 

vlastní 

http://www.strakonice.eu/gdpr

