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Městský úřad Strakonice 
 Odbor – stavební úřad 

 

Adresát:  

………………………………………………………….. 

 
 

Naše značka: Vyřizuje:  Datum: 

SZ-MUST/031099/2019/SÚ/žáč Žáčková/383 700 752  25.7.2019 

č.j. MUST/032502/2019/SÚ/žáč    

 

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 15.7.2019 žádost, 

kterou podala  

…………………………………………….. 

(dále jen "žadatelka"), ve věci staveb 

" Jiné stavby a zahradní chata " 

zahrádkářská osada Kulovatka 

na pozemcích parc. č. st. 633/2, st. 636, st. 637, st. 638, st. 640, st. 1195 v katastrálním území Nové 

Strakonice, obec Strakonice, a ve věci pozemků parc. č. 136/16, 451/16, 134/8, 136/50, 136/47, 136/102, 

134/12 vše v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice.   

 

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

doručené správnímu orgánu, poskytuje následující informace a uvádí, které kopie písemností jsou 

přílohou tohoto sdělení: 

1. kopie písemností k budově "zahradní chatky" na pozemku parc. č. st. 1195 v k.ú. Nové 

Strakonice, která byla realizována na základě souhlasu MěNV Strakonice, odboru výstavby                    

a vodního hospodářství č.j. výst. 16-311/61 ze dne 1.6.1961 (kopie formát A4  5 kusů) 

2. kopii geometrického plánu číslo 57, číslo zakázky 930-108-84, který byl přílohou sdělení 

Katastrálního úřadu pro Jčk, Katastrální pracoviště Strakonice ze dne 10.4.2019 (kopie formát A4  

4 kusy, formát A3  3 kusy) 

3. kopie dokladů, ze kterých lze usuzovat, že budova na pozemku parc. č. st. 637 v k.ú. Nové 

Strakonice byla postavena na začátku čtyřicátých let minulého století (kopie formát  A4  5 kusů,  

formát A3  1 kus). 

 

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. 
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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. 

Toto sdělení na základě Vaší žádosti zasíláme zároveň na Vaši mailovou adresu. 

 

 

 

 

 

  

Ing. Jaromír  Z e m a n                           otisk úředního razítka 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Obdrží: 

………………………………………………….. + přílohy 

 

vlastní 

 


