
Identifikátor DS: 4gpbfnq tel:  383 700 111 IČ: 00251810 
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810 

 

 

 

Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/030969/2022/SÚ/žáč  

Sp. zn.: MUST/029378/2022/SÚ/žáč Žadatel 
 
Istav Media, s.r.o. 
Nádražní 762/32 
150 00  Praha 5-Smíchov 

  

Vyřizuje: Zdenka Žáčková 

Telefon: 383 700 752 

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

  
Datum: 21.07.2022 

Vypraveno: viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový 

       údaj na obálce datové zprávy  
 

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 11.07.2022     

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 Vaším správním orgánem za období od 01.04.2022 do 30.06.2022 týkající se pozemních 

staveb (budov) pro právnické osoby.  

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 

informace:  

- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO 
právnické osoby)                      

- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo 
krátký popis stavby)  

- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) - druh 

rozhodnutí  
- 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: 

ÚZEMNÍ SOUHLAS 

 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1,       

pro umístění stavby „Domek na zahradní náčiní“ a zpevněné plochy na pozemku p. č. 945/1                      

v katastrálním území Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1,                    

pro umístění stavby „informačního zařízení - vývěska“ na pozemku p. č. 1269/1 v katastrálním 

území Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
 pro ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IČO 47239034, Písecká 283, Strakonice I, 

386 01 Strakonice 1, s umístěním stavby „Přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 620“               

ul. Zahradní, Strakonice I,  na pozemku st. p. 793, parc. č. 395/3 v katastrálním území 
Strakonice, obec Strakonice 

 pro BNK, akciová společnost, IČO 26025639, Volyňská 189, Strakonice II, 386 01 Strakonice, 

pro umístění stavby „výrobků, které plní funkci stavby“ na pozemku p. č. 595/30                              

v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice  

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  

 pro Společenství vlastníků pro dům čp. 1012, IČO 26090040, Čelakovského 1012, Strakonice 

I, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu „Vestavba osobního výtahu“ v bytovém domě č. p. 1012, 
ul. Čelakovského, Strakonice, na pozemku p. č. st. 2150 v katastrálním území Strakonice, obec 

Strakonice 

 pro Společenství vlastníků pro dům čp. 290, IČO 28108094, Povážská 290, Přední Ptákovice, 

386 01 Strakonice 1, pro stavbu „Stavební úpravy osobního výtahu“  v bytovém domě                       
č. p. 290, ul. Povážská, Strakonice, na pozemku p. č. st. 388/1 v katastrálním území Přední 

Ptákovice, obec Strakonice 
 pro Společenství vlastníků bytů čp. 1142, Sídliště 1. máje, Strakonice IČO 26078309, Sídliště                  

1. máje 1142, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu „Stavební úpravy osobního 

výtahu“ v bytovém domě č. p. 1142, Sídliště 1. máje, Strakonice, na pozemku p. č. st. 3008                
v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 260, IČO 26077035, Povážská 260, Přední 

Ptákovice, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu „Stavební úpravy osobního výtahu“ v bytovém 

domě č. p. 260, ul. Povážská, Strakonice, na pozemku p. č. st. 302 v katastrálním území 
Přední Ptákovice, obec Strakonice 

 pro Společenství vlastníků 986, IČO 26055546, Arch. Dubského 986, Strakonice I,    386 01 

Strakonice 1, pro stavbu „Stavební úpravy osobního výtahu“ v bytovém domě č. p. 986,                   
ul. Arch. Dubského, Strakonice, na pozemku p. č. st. 1991 v katastrálním území Strakonice, 

obec Strakonice 

 pro Společenství vlastníků pro dům čp. 1012, IČO 26090040, Čelakovského 1012, Strakonice 

I, 386 01 Strakonice 1, pro povolení stavby „Vestavba osobního výtahu“ v bytovém domě                    
č. p. 1012, ul. Čelakovského, Strakonice, na pozemku p. č. st. 2150 v katastrálním území 

Strakonice, obec Strakonice 
 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1,                 

pro  stavbu „Výměna lůžkového výtahu v objektu Domova pro seniory, ul. Lidická č. p. 189, 

Strakonice“ na pozemku p. č. st. 235 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ  

 pro ZERO CB s.r.o., IČO 01749609, U Rybníka 2278/1, 373 16  Dobrá Voda u Českých 

Budějovic, pro stavbu "Rodinný dům"   na pozemku parc. č. 58/64, včetně přípojek na veřejný 

vodovodní řad a kanalizaci na pozemcích parc. č. 58/64,  58/3, vnějších rozvodů el. energie, 
vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace svedené do jímek s přepadem, zpevněných 

ploch a oplocení na pozemku parc. č. 58/64, vše v katastrálním území Mutěnice u Strakonic, 
obec Mutěnice 
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 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1,                            

pro stavbu „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“ na pozemcích p. č. 1224/7, p. č. st. 4317                  

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 
 pro DEKINVEST investiční společnost a.s., IČO 14094568, Tiskařská 257/10, Praha 10-

Malešice, 108 00  Praha 108, pro stavbu " Prodejna pro dům a zahradu, Strakonice "                        

na pozemcích parc. č. st. 1048/1, st. 1048/2, st. 1048/12,  parc. č. 794/1, 794/2, 794/4, 
844/5, 844/9, 1738 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 pro AGROPODNIK Hodonín, a.s., IČO 46971963, Vacenovická 1271, 696 02  Ratíškovice,                

pro stavbu: „Dvě haly pro výkrm brojlerů“ na pozemcích parc. č. st. 46, st. 47 a parc.                     

č. 195/1, 195/3, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8 v katastrálním území Kapsova Lhota, obec 
Radošovice (stávající areál firmy AGROPODNIK Hodonín, a.s.) 

 pro KOVOS ST s.r.o., IČO 63250446, Řepice 123, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu  

„Fotovoltaická elektrárna a přístřešek pro kovomateriál“ na pozemcích  parc. č. st. 228,                            
st. 315, parc. č. 77/34 v katastrálním území Řepice, obec Řepice (stávající areál firmy KOVOS 

ST s.r.o., Řepice) 

 pro SRSoft spol. s r.o., IČO 15818055, Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 1, 

pro stavbu „Přístavba administrativního a skladového objektu“ na pozemcích parc. č. 1310/10 
a 1310/9 v katastrálním území Katovice, obec Katovice (stávající areál firmy SRSoft spol. 

s r.o., Katovice) 
 pro Obec Cehnice, IČO 00251038, Cehnice 76, 387 52  Cehnice, pro stavbu: „Kompostárna“ 

na pozemku parc. č. 3772 v katastrálním území Cehnice, obec Cehnice 

 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1,                 

pro stavbu „Zimní stadion - zastřešení vstupních schodišť, zastřešení a stříšky větrání CHÚC“ 
na pozemku p. č. st. 635 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 
SPOLEČNÝ SOUHLAS 
 

 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1,                

pro stavbu  „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“, ul. Nábřežní, Strakonice, na pozemku                   

p. č. 749/1 v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 
 pro Obec Nebřehovice, IČO 00667722, Nebřehovice 35, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu  

„Přístřešek pro veřejnost“ na pozemku p. č. 408/1 v katastrálním území Nebřehovice, obec 

Nebřehovice 
 pro HAMAGA a.s., IČO 25170562, Ratajova 1113/8, 148 00  Praha 4 - Kunratice, 

pro stavbu „Rodinný dům“ vrt pro tepelné čerpadlo, vnější rozvody vody, kanalizace,                        

el. energie, plynu, dešťová kanalizace s akumulační nádrží, zpevněné plochy, opěrná zeď           
a oplocení na pozemku p. č. 480/9 (orná půda) v katastrálním území Strakonice, obec 

Strakonice 

STAVEBNÍ POVOLENÍ  

 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1,            

pro stavbu " Stavební úpravy budovy č.p. 1113, ul. Máchova, Strakonice " na pozemku                          

parc. č. st. 1903 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 
 pro Obec Kladruby, IČO 46684484, Kladruby 1, 387 16 Volenice, pro stavbu  "Stavební úpravy 

kaple“ oprava konstrukce kůru,  na pozemku parc. č. st. 35 v katastrálním území Kladruby                     

u Strakonice, obec Kladruby 

 pro MBM WESTRA s.r.o., IČO 60066130, Sousedovice 61, 386 01  Strakonice 1, pro stavbu                 

" Stavební úpravy budovy pro výrobu - fotovoltaická elektrárna na střeše budovy " v areálu 
MBM WESTRA s.r.o., č.p. 61 Sousedovice, na pozemku parc. č. st. 122 v katastrálním území 

Sousedovice, obec Sousedovice 

OHLÁŠENÍ  

 pro Prillinger, spol. s  r. o., IČO 46679995, Radomyšl 248, 387 31  Radomyšl, pro stavbu  

„Stavební úpravy části výrobní haly pro kovoobrábění a výrobu náhradních dílů pro 
zemědělskou techniku“ na pozemcích parc. č. st. 480, st. 481 a st. 52 v katastrální území 

Radomyšl, obec Radomyšl (stávající areál firmy Prillinger, spol. s r.o.), za účelem změny 

v užívání části stavby na „provozovnu ke zpracování a využití plastů“. 
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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. 

 
 

 

 
 

 
  

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  
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