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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vám na základě Vaší e-mailové žádosti ze dne 25.10.2019 o poskytnutí částí dokumentací 
u vybraných stavebních akcí, na které město Strakonice tuto dokumentaci v různých stádiích pořídilo, 
sděluje následující: 
 
- dokumentace pro stavební dokončení Velkého náměstí vzniklá před rokem 2015 (vizualizace + 
půdorysný pohled) – je k dispozici na odboru majetkovém u Ing. Jany Narovcové, vedoucí odboru 
(prosíme Vás o domluvení konkrétního termínu k nahlédnutí do dokumentace přímo s Ing. Janou 
Narovcovou) 
- studie zpracovaná na tzv. "Triangl" u pivovaru – je k dispozici Architektonicko – urbanistická studie 
ploch v okolí Měšťanského pivovaru Strakonice – s ohledem na velikost dat zasíláme pomocí služby 
Úschovna.cz 
- studie řešení centra města okolí Markéty – je k dispozici územní studie Podskalská – Lázeňská – je 
k dispozici na webových stránkách města Strakonice pod odkazem 
http://www.strakonice.eu/content/uzemni-studie-podskalska-lazenska   
- řešení prostoru ul. Na Ohradě k mostu Jana Palacha – je k dispozici na odboru majetkovém u Ing. 
Jany Narovcové, vedoucí odboru (prosíme Vás o domluvení konkrétního termínu k nahlédnutí do 
dokumentace přímo s Ing. Janou Narovcovou) 
- studie výstavby parkoviště v suterénu pod sportovním areálem ZŠ Dukelská – k dispozici situační 
nákres, podrobnější studie ani dokumentace nebyla zpracována – s ohledem na velikost dat zasíláme 
pomocí služby Úschovna.cz 
- studie výstavby parkovacího domu Pod Hvězdou – je k dispozici situační nákres, podrobnější studie 
ani dokumentace nebyla zpracována – s ohledem na velikost dat zasíláme pomocí služby Úschovna.cz 
- studie venkovních úprav objektu Přádelna – je k dispozici architektonická studie Technologický park 
Přádelna Strakonice, návrh okolí objektu je součástí studie – s ohledem na velikost dat zasíláme pomocí 
služby Úschovna.cz 
- Projekt na úpravy Plaveckého stadionu (pohledy) – je k dispozici na odboru majetkovém u Ing. Jany 
Narovcové, vedoucí odboru (prosíme Vás o domluvení konkrétního termínu k nahlédnutí do 
dokumentace přímo s Ing. Janou Narovcovou) 
- studie sportovního areálu na Křemelce – je k dispozici studie Regenerace sportovního areálu Na 
Křemelce – Strakonice – s ohledem na velikost dat zasíláme pomocí služby Úschovna.cz 
 



Stránka 2 z 2 

Tato poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, bude zveřejněna na webových stránkách Města Strakonice tak, jak stanoví 
předmětný právní předpis o svobodném přístupu k informacím. 
 
Současně Vás informujeme, 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. arch. Marta Slámová  
vedoucí odboru   
 
 
 
Z důvodu mimořádného rozsahu elektronicky poskytnutých informací se zveřejňuje pouze tato 
doprovodná informace. 
 


