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Městský úřad Strakonice 
 Odbor – stavební úřad  

 
Žadatel:  
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
Naše značka: Vyřizuje:  Datum: 
SZ-MUST/008621/2016/SÚ/pře Přechová/383 351 722  29.2.2016 
č.j. MUST/010205/2016/SÚ/pře    
 

 

POSKYTNUTÍ  INFORMACE  DLE  ZÁKONA  Č. 106/1999 Sb.  
 

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), obdržel dne 19.2.2016 žádost …………………………………………………………………………. 
……………………..……………………………………………………………………………………………….. 
……………………(dále jen "žadatelé") o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, ve věci stavby  "ZŠ Povážská". 

Předmětem žádosti bylo poskytnutí dokladů ve výše uvedené věci: 

• Stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 
15.11.2007 ke škole Povážská ke stavebnímu řízení značka 7292/07/HDD.VED 

• Poslední stanovisko KHS 

• Územní rozhodnutí ke stavbě ZŠ Povážská 

• Stavební povolení ke stavbě ZŠ Povážská. 

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice dne 29.2.2016 poskytl kopie požadovaných dokladů paní 
…………………, která si je vyzvedla osobně a jejich převzetí potvrdila podpisem.  

Jedná se o tyto doklady (kopie): 

1. Územní rozhodnutí o umístění stavby zn. OR.677/04/B/R/VV ze dne 30.10.2006 

2. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 4037/2007 OREG/5 ze dne 19.4.2007, 
kterým se mění územní rozhodnutí MěÚ Strakonice zn. OR.677/04/B/R/VV ze dne 30.102006 

3. Oznámení právní moci rozhodnutí č.j. KUJCK 4037/2007 OREG/5 ze dne 14.5.2007 

4. Stavební povolení MěÚ Strakonice zn. SÚ/3442/3446/04/Př ze dne 21.8.2008 (PM 20.9.2008) 

5. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jč kraje České Budějovice s.z. S-KHSJC 29348/2013, 
č.j. KHSJC 29348/2013/HDM.ST ze dne 28.11.2013 

6. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jč kraje České Budějovice zn. 7292/07/HDD.VED ze 
dne 15.11.2007. 

Stavební úřad tedy poskytl požadované informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, přičemž 
respektoval specifické podmínky, za nichž je informace žádána. 
 
 
 
____________________ 
  Ing. Jaromír  Z e m a n                         otisk úředního razítka 
vedoucí stavebního úřadu 
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Obdrží: 

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

vlastní  


