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Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/032736/2022/SÚ/tom  

Sp. zn.: MUST/032377/2022/SÚ/tom  
Žadatel 

PB SCOM s. r. o. 
Radniční 28, Hranice I-Město 
753 01  Hranice 1 

  

Vyřizuje: Ing. Radek Tomášek 

Telefon: 383 700 754 

E-mail: radek.tomasek@mu-st.cz 

  
Datum: 10.08.2022 

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 (dále jen „zákon                               
č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 01.08.2022 žádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

kterou podala  

PB SCOM s. r. o., IČO 25397087, Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 

(dále jen "žadatel"), ve věci poskytnutí těchto informací: 

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky 

rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 
1.2.2022 doposud. 

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání 

rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané 
odstranění týká. 

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 

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

doručené správnímu orgánu, poskytuje následující informace: 

Ad 1) Stavební úřad MěÚ Strakonice vydává rozhodnutí o odstranění stavby. 

Ad 2) V období od 01.02.2022 do 10.08.2022 zdejší stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění 

staveb, které přikládáme v kopii (rozhodnutí o odstranění-2022.pdf) 

  - sp. zn. MUST/025261/2022/SÚ/žáč                                      

 - sp. zn. MUST/021530/2022/SÚ/žáč                                                          

 - sp. zn. MUST/017217/2022/SÚ/Hol  

 - sp. zn. MUST/016214/2022/SÚ/krch 

 - sp. zn. MUST/002768/2022/SÚ/krch 
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Ad 3) Zdejší stavební úřad vede řízení o odstranění stavby, jehož výsledkem má být vydání rozhodnutí 

o odstranění stavby: 

 „Prodejní stánek ul. Bezděkovská, Strakonice II“ na pozemku p. č. st. 91/1 v k. ú. Nové 

Strakonice, obec Strakonice, pod sp. zn. MUST/011801/2022/SÚ/pře/2022/SÚ/pře 

 „Rodinný dům č. p. 55, Mečichov“, pod sp. zn. MUST/032472/2022/SÚ/pře 

 „Rodinný dům č. p. 11" na pozemku p. č. st. 32 v k. ú Krejnice, obec Krejnice, pod sp.    

zn. MUST/025770/2022/SÚ/krch. 

Ad 4) V období od 01.02.2022 do 10.08.2022 bylo zdejšímu stavebnímu úřadu podáno ohlášení 
záměru odstranit stavbu: 

 „Skladová hala, oblouková hala, kanceláře a sociální zázemí“ v areálu firmy LAMIVEX s.r.o., 

ul. Heydukova č. p. 136, Strakonice I, vedené pod sp. zn. MUST/005912/2022/SÚ/pře 

 „Hospodářská budova č. p. 7“ na pozemku p. č. st. 26/1 v katastrálním území Hlupín, obec 

Hlupín, pod sp. zn. MUST/006481/2022/SÚ/novp 

 „Dva zahradní sklady“ na pozemku p. č. st. 77 v katastrálním území Dražejov u Strakonic, 

obec Strakonice, pod sp. zn. MUST/006179/2022/SÚ/nov 

 „Rodinný dům č. p. 104, ul. Tyršova, Katovice“, včetně stavby stodoly a přístřešku na 

pozemku p. č. st. 116 v katastrálním území Katovice, obec Katovice, pod sp. zn. 
MUST/012907/2022/SÚ/rem 

 „Hospodářská část budovy č. p. 27“ na pozemku p. č. st. 58 v katastrálním území Mnichov, 

obec Mnichov, pod sp. zn. MUST/013123/2022/SÚ/novp 

 „Hospodářský objekt (jiná stavba) u rodinného domu č. p. 32, Řepice" na pozemku p. č.  

st. 52 v katastrálním území Řepice, obec Řepice, pod sp. zn. MUST/017368/2022/SÚ/záb 

 „Garáž“ na pozemku p. č. st. 680 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice, pod 

sp. zn. MUST/020308/2022/SÚ/novp 

 „Garáž, dřevník, sklad“ na pozemku p. č. st. 34 v katastrálním území Přední Ptákovice, 

obec Strakonice, pod sp. zn. MUST/031593/2022/SÚ/novp 

 „Podzemní spojovací chodba mezi budovami chirurgie a interny“ v areálu Nemocnice 

Strakonice, a. s., Radomyšlská 336, Strakonice, na pozemku p. č. 588/1 v katastrálním 

území Strakonice, obec Strakonice, pod sp. zn. MUST/033595/2022/SÚ/žáč 

 „Rodinný dům č. p. 2" na pozemku p. č. st. 2 v katastrálním území Kbelnice, obec 

Přešťovice, pod sp. zn. MUST/030942/2022/SÚ/krch. 

Stavební úřad poskytl požadované informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, 
přičemž respektoval specifické podmínky, za nichž je informace žádána. 

Současně stavební úřad žadatele informuje, že Město Strakonice v souvislosti s vyřízením shora 

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

informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr. 

Stavební úřad v souladu s Pravidly pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném 

znění, schválenými Radou města Strakonice, ustupuje od úhrady nákladů za poskytovanou informaci. 

 
 

 
 

 
  

Ing. Jaromír  Zeman                otisk úředního razítka 

vedoucí stavebního úřadu 
 

Počet listů: 1 
Počet příloh: 1 (rozhodnutí o odstranění-2022.pdf) 

Počet listů příloh: 5 A4 
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Rozdělovník: 

PB SCOM s. r. o., IDDS: yb4h36q + příloha 

 sídlo: Radniční č. p. 28, Hranice I - Město, 753 01  Hranice 1 
 

vlastní 


