Městský úřad Strakonice
Odbor - stavební úřad
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Naše č. j.:
Sp. zn.:

MUST/016054/2022/SÚ/žáč
MUST/015108/2022/SÚ/žáč

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Zdenka Žáčková
383 700 752
zdenka.zackova@mu-st.cz

Datum:
Vypraveno:

11.04.2022
viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový
údaj na obálce datové zprávy

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

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 05.04.2022
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) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
- 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 příslušným správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních
staveb (budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) jsou požadovány alespoň
tyto informace:
 identifikaci žadatele (jméno právnické osoby nebo alespoň IČO právnické osoby)
 identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo
krátký popis stavby)
 lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 druh rozhodnutí
 datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 111
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

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:
ÚZEMNÍ SOUHLAS


dne 15.02.2022 pro RI PARTNERS s. r. o., IČO 24777374, Libušská 220/234, Praha 4 Libuš, 142 00 Praha 411, pro stavbu „terénní úpravy - jezírko, zpevněné plochy,
zemní val“ na pozemcích p. č. 1371/29, p. č. 1371/33, p. č. 1371/66, p. č. 1371/70,
p. č. 1371/71, p. č. 1371/114, p. č. 1371/193 v katastrálním území Strakonice, obec
Strakonice



dne 25.01.2022 pro RENGL, s. r. o., IČO 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec,
pro stavbu „Propagačně - informační zařízení, plakátovací plocha R13“ (dále jen
"zařízení") na pozemku p. č. st. 149/1 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice

SPOLEČNÉ POVOLENÍ


dne 10.02.2022 pro Městys Katovice, IČO 00251305, Husovo náměstí 5, 387 11
Katovice, pro stavbu "Přístavba a stavební úpravy tělocvičny u ZŠ Katovice" ul. Školní
č.p. 284, Katovice, (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 307 (zastavěná plocha
a nádvoří) v katastrálním území Katovice, obec Katovice



dne 14.02.2022 pro Obec Přední Zborovice, IČO 00667790, Přední Zborovice 5, 387 01
Volyně, pro stavbu "Přístavba objektu občanského vybavení č.p. 5 - budovy obecního
úřadu" Přední Zborovice, na pozemcích parc. č. st. 108 a parc. č. 41/3, vše v katastrálním
území Přední Zborovice, obec Přední Zborovice



dne 14.01.2022 pro SRSoft spol. s r.o., IČO 15818055, Bezděkovská 30, 386 01
Strakonice 1, pro stavbu "Přístavba a stavební úpravy skladu počítačové technicky"
v žádosti a dokumentaci pod názvem „Dostavba skladovací haly Katovice“ na pozemcích
parc. č. st. 843, st. 844 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1310/8, 1310/9 a 1310/30
(ostatní plocha) v katastrálním území Katovice, obec Katovice



dne 04.01.2022 pro Společenství vlastníků pro dům čp. 84, ul. Nábřežní ve Strakonicích,
IČO 26101220, Nábřežní 84, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu „Stavební
úpravy přístupového chodníku k bytovému domu, Nábřežní čp. 84, Strakonice“ na
pozemcích p. č. 748/1 a p. č. st. 899 v katastrálním území Nové Strakonice, obec
Strakonice



dne 07.01.2022 pro Obec Radošovice, IČO 00251739, Radošovice 6, 386 01
pro stavbu "Objekt pro Technické služby obce Radošovice"
a dokumentaci pod názvem „Stavba pro technické služby obce
na pozemku parc. č. 42/2 a 1191 v k.ú. Radošovice u Strakonic“ na
parc. č. 1191, 1109 (ostatní plocha) a 42/2 (zahrada) v katastrálním území
u Strakonic, obec Radošovice



dne 04.03.2022 pro Šíp - zahradní architektura a služby, s.r.o., IČO 28104064, Raisova
448, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu "Stavební úpravy objektu č.p. 1,
Kbelnice" (víceúčelový objekt) a čistírna odpadních vod s přepadem do obecní kanalizace
na pozemcích parc. č. st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8 (ostatní plocha),
316/3 (ostatní plocha), 316/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbelnice, obec
Přešťovice (stávající areál bývalého statku)



dne 10.02.2022 pro Městys Radomyšl, IČO 00251721, Maltézské náměstí 82, 387 31
Radomyšl, pro stavbu "Sociální zařízení u objektu občanské vybavenosti,
biologický septik s filtrem, vodovodní, kanalizační a el. přípojka“ v žádosti a dokumentaci
pod názvem „Přístavba WC a biologický septik“ na pozemcích p. č. st. 5 (zastavěná
plocha a nádvoří), p. č. 799/1, p. č. 799/5,
p. č. 799/8 (ostatní plocha) a p. č. 322
(vodní plocha) v katastrálním území Láz u Radomyšle, obec Radomyšl
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SPOLEČNÝ SOUHLAS


dne 03.03.2022 pro Obec Osek, IČO 00251631, Osek 77, 386 01 Strakonice, pro stavbu
„Přístřešek pro kontejnery včetně zpevněné plochy“ na pozemku parc. č. 80/13
v katastrálním území Osek u Radomyšle, obec Osek

STAVEBNÍ POVOLENÍ


dne 30.03.2022 pro stavbu Montekord Machines s.r.o., IČO 06707718, Písecká 1292,
Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu " Stavební úpravy budovy (jiné stavby) osazení fotovoltaické elektrárny " v průmyslovém areálu firmy Montekord Machines s.r.o.,
Písecká 1292, Strakonice, na pozemku parc. č. st. 2107/2 v katastrálním území Strakonice,
obec Strakonice



dne 24.01.2022 pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp.169 ve Štěkni, IČO
28143621, Klostermannova 169, 387 51 Štěkeň, pro stavbu „Stavební úpravy bytového
domu č.p. 169, ul. Klostermannova, Štěkeň“, pod názvem stavby "Rekonstrukce bytového
domu Klostermannova 169 Štěkeň" na pozemcích p.č. st. 115/1 a st. 115/2 v katastrálním
území Štěkeň, obec Štěkeň (dále jen „stavba“).

OHLÁŠENÍ STAVBY


dne 28.03.2022 pro BENU Česká republika s. r. o., IČO 49621173, K Pérovně 945/7, Praha
10-Hostivař, 102 00 Praha 102, pro stavbu stavební úpravy v 1. N. P. budovy č. p. 30,
ul. Bezděkovská, Strakonice II, v žádosti nazvaném „Stavební úpravy a sloučení nájemních
jednotek v 1. NP budovy č. 2.22 a č. 2.23 na novou jednotku č. 2.23 s novým způsobem
využití jako Lékárnu v budově OC Maxim Strakonice, Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice“
na pozemcích p. č. st. 794/2, p. č. st. 974, p. č. st. 1296, p. č. st. 1307, p. č. st. 1308,
p. č. st. 1309, p. č. st. 1310, p. č. st. 1311, p. č. st. 1312, vše v katastrálním území Nové
Strakonice, obec Strakonice



dne 12.01.2022 pro Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, IČO
00367915, Na Křemelce 512, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu „Stavební
úpravy letních šaten a zázemí pro plavecký stadion“, Na Křemelce 305, Strakonice, na
pozemku p.č. st. 2177 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice, za účelem
změny v užívání převlékárny na denní místnost pro plaveckou školu.

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.

Ing. Jaromír Zeman
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

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
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