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Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  
  
  

Naše č. j.: MUST/004105/2020/SÚ/pře  

Sp. zn.: MUST/003551/2020/SÚ/pře Žadatel 
 
……………….. 
………………… 
………………… 

  
Vyřizuje: Eva Přechová 
Telefon: 383 700 722 
E-mail: eva.prechova@mu-st.cz 
  
Datum: 29.01.2020 
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 22.01.2020 
žádost, kterou podal  

…………………………………………………………………………………………………………… 

(dále jen "žadatel"), ve věci  

„Inženýrské sítě na pozemku parc. č. 194/7“ 

a „povolení sjezdu na pozemek parc. č. 194/7 přes pozemek parc. č. 194/1“ 

 v katastrálním území Přední Ptákovice, obec Strakonice, u rodinného domu č.p. 543, Strakonice. 

 

Stavební úřad MěÚ Strakonice v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., sděluje, že na základě Vaší 
žádosti, doručené správnímu orgánu, poskytuje následující informace a uvádí, které kopie písemností 
jsou přílohou tohoto sdělení: 

kopie materiálů k „inženýrským sítím na pozemku parc. č. 194/7 v k.ú. Přední Ptákovice, obec 
Strakonice a kopie materiálů k povolení sjezdu na pozemek parc. č. 194/7 přes pozemek parc. č. 
194/1 v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice 

1. rozhodnutí o umístění stavby sp. zn. or.1262/1402/06/Ně/R ze dne 3.8.2006 včetně ověřené 
situace   (3 x A4) 

2. usnesení o přerušení stavebního řízení pod zn. SÚ/3205/3205/06/Kr ze dne 8.9.2006 a výzva 
k doplnění podkladů řízení ze dne 8.9.2006  (2 x A4) 

3. vyjádření TS Strakonice s.r.o. zn. Ho/2006 ze dne 28.3.2006 (3 x  A4) 

4. situace umístění staveb v měřítku 1 : 200 (1 x  A3) 

5. technická zpráva a situace umístění prodloužení NTL plynovodního řadu a NTL přípojka  
v měřítku 1 : 250 (2 x A4, 1 x A3) 
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6. rozhodnutí  o povolení sjezdu zn. OD/498/C/06/AM ze dne 11.5.2006 (1x A4)  

7. Jihočeská plynárenská, a.s. - záznam o výstavbě plynovodní přípojky ze dne 24.11.04 (1 x A4) 

8. protokol ke kolaudačnímu řízení pro předmětné stavby ze dne 21.10.2008 (2 x A4) 

9. protokol ke kolaudačnímu řízení pro stavbu el. přípojky ze dne 25.11.2008 (1 x A4). 

Kopie byly vyhotoveny stavebním úřadem z podkladů vybraných v součinnosti se žadatelem.  

 

Další informace a kopie dokladů (povolení staveb, kolaudační rozhodnutí, apod.) Vám byly poskytnuty 
na základě Vaší žádosti ze dne 17.1.2020 ve věci staveb na pozemku parc. č. 194/9, jehož jste 
spoluvlastníkem, protože inž. sítě na poz. parc. č. 194/7 jsou součástí dokumentace a úzce souvisí se 
sítěmi na poz. parc. č. 194/9, v katastrálním území Přední Ptákovice, obec Strakonice, se sdělením pod 
zn. MUST/002862/2020/SÚ/pře, č.j. MUST/003/905/2020/pře, ze dne 23.1.2020.  
 
Stavební úřad tedy poskytl požadované informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, 
přičemž respektoval specifické podmínky, za nichž je informace žádána. Kopie byly poskytnuty 
s anonymizovanými identifikačními (osobními) údaji. 
 
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                         
vedoucí stavebního úřadu 
 

 
 

Počet listů: 1 
Počet příloh: 9 
Počet listů příloh: 17 
 
 

Rozdělovník: 
………………………………………………………………………………………. 
 
vlastní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


