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Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/029116/2020/SÚ/Hol  

Sp. zn.: MUST/028839/2020/SÚ/Hol 
Adresát: 
................................ 

  

Vyřizuje: Jaroslav Holín 

Telefon: 383 700 846 

E-mail: jaroslav.holin@mu-st.cz 

  
Datum: 14.07.2020 

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 žádost, kterou podal 
dne 09.07.2020  

.............................................................................................................................................. 
(dále jen žadatel), ve věci stavby 

„Rodinný dům" 

Sudoměř 

na pozemku parc. st. č. 5 v katastrálním území Sudoměř u Čejetic, obec Čejetice.    

Stavební úřad MěÚ Strakonice v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., sděluje, že na základě Vaší 
žádosti poskytuje následující informace: 

1. Užívání stavby „Stavební úpravy rodinného domu č. p. 3“ povolené stavebním úřadem MěÚ 

Strakonice rozhodnutím ze dne 23.11.2009 vydaným pod č. j. MUST/005038/2009/SÚ/pře 
(SZ-MUST/005032/2009/ SÚ/pře), které nabylo právní moci dne 13.01.2010, nebylo do 

dnešního dne oznámeno. 

2. V rámci stavebních úprav rodinného domu č. p. 3 povolených stavebním úřadem MěÚ 

Strakonice rozhodnutím ze dne 23.11.2009 vydaným pod č. j. MUST/005038/2009/SÚ/pře 

(SZ-MUST/005032/2009/ SÚ/pře), které nabylo právní moci dne 13.01.2010, bylo povoleno 
zřízení koupelny a WC v podkroví objektu č. p 3 v Sudoměři (parc. st. č. 5 v k. ú. Sudoměř  

u Čejetic 

3. Vzhledem ke skutečnosti, že realizací přístavby a stavebních úprav rodinného domu č. p. 3 

nedošlo k navýšení počtu osob v objektu č. p. 3 (údaj stavebníka v projektové dokumentaci), 
nebyla řešena změna v zásobování objektu vodou ani změna v likvidaci splaškových vod. Tyto 

instalace byly pouze upraveny (prodlouženy) do nových prostor a část jich byla ponechána ve 

stávajícím stavu. Z projektové dokumentace vyplývá, že splašková kanalizace je stažena do 
stávající vyvážecí jímky. 

 
Jiné doklady o předmětné stavbě a jejím užívání nebyly v archivu stavebního úřadu dohledány. 
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Stavební úřad tedy 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 
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