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Město Strakonice 

Městský úřad Strakonice  

Odbor majetkový  

Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  
  

   
Váš dopis zn.:   

Ze dne:   

Naše č. j.: MUST/009050/2020/MAJ/šam  

Sp. zn.:   

   

Vyřizuje: Ing. Tatiana Šamanková  

Telefon: 383 700 310  

E-mail: tatiana.samankova@mu-st.cz  

   

Datum:  24.02.2020  

Vypraveno: 24.02.2020 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění  

 

Vážený pane, 

Městský úřad Strakonice,  odbor majetkový obdržel dne 13.02.2020 žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, spočívající o uvedení 

pozemků ve vlastnictví města Strakonice, které jsou zastavěny stavbou jiného vlastníka. 

 
Jedná se o tyto pozemky města Strakonice: 

 
1) p.č. st. 3361 o výměře 929 m2 v k.ú. Strakonice, zastavěn budovou ve vlastnictví fyzické osoby.  

Na předmětném pozemku se nachází stavba č.p. 254, občanský vybavenost – prodejna potravin Fortna 

(potraviny a smíšené zboží). K tomuto pozemku je uzavřena nájemní smlouva, kdy výše nájemného je 
stanovenou dohodou a činí 30 Kč/m2 ročně, tj. celkem 27.840 Kč ročně. Nájemní smlouva je uzavřena 

od 20.4.1994. V současné době je vyhlášen záměr na převod tohoto pozemku.   
 

2) p.č. st. 2104 o výměře 37 m2, p.č. st. 2198 o výměře 48 m2, p.č. st. 3453 o výměře 55 m2, p.č. st. 
3962 o výměře 17 m2, p.č. st. 2127 o výměře 53 m2, p.č. st. 2151/2 o výměře 27 m2, p.č. st. 4042 o 

výměře 42 m2, vše v k.ú. Strakonice a dále p.č. st. 862 o výměře 85 m2 a p.č. st. 1161 o výměře 47 m2,  

vše v k.ú. Nové Strakonice – zastavěny stavbami ve vlastnictví právnické osoby. V současné době je 
připraven převod těchto pozemků. Nájemní smlouva nebyla uzavřena. 

 

Dále Vám sdělujeme, že město Strakonice nemá v této věci žádnou metodiku a rovněž nebylo v této 
věci soudně rozhodnuto.  
 

S pozdravem 
 

Ing. Jana Narovcová v.r. 
vedoucí odboru 

otisk úředního razítka 

Počet listů: 1 

Počet příloh: 0  

Počet listů příloh: 0 
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