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Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/032160/2020/SÚ/žáč  

Sp. zn.: MUST/030175/2020/SÚ/žáč Žadatel 

Istav Media, s.r.o.                                                 
IČO 03441725                                            
Nádražní 762/32                                            
150 00  Praha 5-Smíchov 

  

Vyřizuje: Zdenka Žáčková 

Telefon: 383 700 752 

E-mail: zdenka.zackova@mu-st.cz 

  
Datum: 03.08.2020 

Vypraveno:   

 

 

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 20.07.2020 
žádost, kterou podala  

Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 

(dále jen "žadatel"), ve věci poskytnutí informací z rozhodnutí a z dokumentů nahrazujících rozhodnutí 

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydaných                 

za období 01.04.2020 až 30.06.2020 a to:  

 územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

 územní rozhodnutí o změně využití území 

 územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

 územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 

 veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání 

stavby na území 

 rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 

 územní souhlas, společný územní souhlas 

 jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 

 stavební povolení 

 stavební ohlášení 

 jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury. 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá alespoň o tyto 

informace: 

- identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj) 
- identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis 

stavby) 
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 

- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
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Stavební úřad MěÚ Strakonice v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., sděluje, že na základě Vaší 

žádosti, doručené správnímu orgánu, poskytuje následující informace o vydaných povoleních staveb: 

1. územní souhlasy: 

 dne 20.04.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, pro stavbu " kabelové vedení NN 0,4 kV                    

a úpravy trafostanice 22/0,4 kV " na pozemcích parc. č. 1662/9 (ostatní plocha), parc.                  
č. 1662/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Katovice, obec Katovice 

 dne 07.04.2020 pro stavbu „vodovodní přípojka“ na pozemcích p. č. st. 62 (zastavěná 

plocha a nádvoří), p. č. 104/19 (ostatní plocha) v katastrálním území Kváskovice, obec 

Kváskovice 

 dne 21.04.2020 pro Obec Mečichov, IČO 00251470, Mečichov 3, 387 36  Mečichov, pro 

stavbu „Výstavba STL plynovodní přípojky pro objekt č. p. 1, Mečichov“ na pozemcích                   

p. č. st. 2/1, p. č. st. 66/1, p. č. 9/1, p. č. 9/2 a p. č. 2389, vše v katastrálním území 
Mečichov, obec Mečichov 

 dne 27.04.2020 pro stavbu " Oplocení " u rodinného domu č.p. 623, Na Muškách, Přední 

Ptákovice, Strakonice na pozemku parc. č. 320/345 (zahrada) v katastrálním území 
Přední Ptákovice, obec Strakonice 

 dne 30.04.2020 pro stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojka“ k rozestavěnému 

rodinnému domu na pozemcích parc. č. 65/108 (ostatní plocha), parc. č. 65/125 (orná 

půda), parc. č. 65/128 (ostatní plocha) v katastrálním území Řepice, obec Řepice 

 dne 27.04.2020 pro stavbu ,,vodovodní a kanalizační přípojka“ na pozemcích                       

p. č. 634/1, 134/12, 134/3 a 64/23 v katastrálním území Rovná u Strakonic, obec Rovná 

 dne 25.05.2020 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 

01 Strakonice 1 pro stavbu „výrobků, které plní funkci stavby“ na pozemcích p.              
č. 748/1 a p. č. 749/1 v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice, v ulici 

Nábřežní ve Strakonicích 

 dne 25.05.2020 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 
01 Strakonice 1, pro stavbu „výrobků, které plní funkci stavby“ na pozemku                         

p. č. 1066/115 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice, v ulici U Nádraží                

ve Strakonicích 

 dne 27.05.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, pro stavbu „El. zemní kabelové vedení NN               

a připojení nových odběrných míst, Strakonice" na pozemcích parc. č. 688/1 (zahrada), 
688/2 (zahrada), 688/3 (zahrada), 688/4 (zahrada), 688/5 (zahrada), 688/6 (zahrada), 

688/7 (zahrada), 688/8 (zahrada), 688/9 (zahrada), 688/10 (zahrada), 688/11 (zahrada), 

688/12 (zahrada), 688/13 (zahrada), 688/14 (zahrada), 688/16 (zahrada), 688/17 
(zahrada), 688/19 (zahrada), 688/20 (zahrada), 688/21 (zahrada), 688/22 (zahrada), 

688/23 (zahrada) a 688/24 (zahrada), vše v katastrálním území Strakonice, obec 
Strakonice 

 dne 27.04.2020 pro Obec Čejetice, IČO 00251054, Čejetice 106, 386 01  Strakonice 1, 

pro stavbu "Vodovodní přípojka pro objekt technického zázemí OÚ Čejetice včetně 

vodoměrné šachty a venkovního rozvodu" na pozemku st. p. 345 (zastavěná plocha             
a nádvoří), parc. č. 699/1 (ostatní plocha), parc. č. 887 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Čejetice 

 dne 30.04.2020 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I,                  

386 01 Strakonice 1, pro stavbu „informačního zařízení - vývěska“ na pozemku                               

p. č. 419/2 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice  

 dne 11.05.2020 pro  stavbu  „napojení posuvné brány oplocení a zvonku na rozvody el. 

energie rodinného domu Otavská 571“ na pozemku p. č. 1229/10 (zahrada)                      

v katastrálním území Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 



Stránka 3 z 10 

 dne 06.05.2020 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 

01 Strakonice 1, pro stavbu „Veřejné osvětlení“ na pozemcích p. č. 1194/5, p.                     

č. 1194/7, p. č. 1194/8, p. č. 1219/4, p. č. 1219/15, p. č. 1224/1, p. č. 1224/3, p.                    

č. 1224/4, p. č. 1247/3, p. č. 1248/24, vše v katastrálním území Strakonice, obec 
Strakonice 

 dne 20.05.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,              

370 01 České Budějovice 1, s umístěním stavby "Zemní kabelové vedení NN"                         
na pozemcích parc. č. 889/1 (orná půda), 887/1 (orná půda), 1072/3 (ostatní plocha), 

886 (orná půda) v katastrálním území Radošovice u Strakonic, obec Radošovice 

 dne 01.06.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, pro stavbu „El. zemní kabelové vedení NN           

a připojení nového odběrného místa, Cehnice" na pozemcích parc. st. č. 125 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 84/1 (zahrada), parc. č. 3188/2 (ostatní plocha) a parc. č. 
3344 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Cehnice, obec Cehnice 

 dne 15.05.2020 pro stavbu „Oplocení“ na pozemku p. č. 559/5 v katastrálním území 

Strakonice, obec Strakonice, u rodinného domu č. p. 771, ul. Zahradní, Strakonice 

 dne 29.05.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, pro stavbu ,,Kabelové vedení NN 0,4 kV“,                             

na pozemku p. č. 49/1 a p. č. 49/24 v katastrálním území Mutěnice u Strakonic, obec 

Mutěnice 

 dne 02.06.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,               

370 01 České Budějovice 1, pro stavbu "Kabelové vedení NN" na pozemku parc.                

č. 696/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Velká Turná, obec Velká Turná 

 dne 18.06.202 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice 1, pro stavbu „El. kabelové rozvody NN 0,4 kV“ na pozemcích               

p. č. 44/131, p. č. 44/132, p. č. 475/3 v katastrálním území Nové Strakonice, obec 

Strakonice 

 dne 04.06.2020 pro Adient Strakonice s.r.o., IČO 28085272, Heydukova 1111, Strakonice 

I, 386 01 Strakonice, pro stavbu „Optický kabel pro propojení výrobních hal                          

na pozemcích p.č. st. 2179/1 a st. 3994 v k.ú. Strakonice“, na pozemcích p.č.                      
st. 2179/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 1194/5, 1194/8, 1194/2, 1194/4, 1208/8 

(ostatní plocha), 1208/16 (orná půda) v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice  

 dne 02.06.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice 1, pro stavbu  "Zemní kabelové vedení NN" na pozemcích parc.                    

č. 956/3 (trvalý travní porost), parc. č. 954/3 (zahrada), parc. č. 956/2 (zahrada), parc.              

č. 1156/7 (ostatní plocha), parc. č. 1/1 (ostatní plocha), parc. č. 1127/8 (ostatní plocha), 
parc. č. 1127/9 (ostatní plocha), parc. č. st. 11 (zastavěná plocha a nádvoří),                                      

st. 8 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Libětice, obec Libětice 

 dne 09.06.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,                     

370 01 České Budějovice, pro stavbu "Zemní kabelové vedení NN" na pozemcích parc. č. 

256/76 (ostatní plocha), 256/75 (ostatní plocha), 1436/2 (vodní plocha), 256/55 (trvalý 

travní porost) v katastrálním území Radomyšl, obec Radomyšl 

 dne 08.06.2020 pro stavbu  „Oplocení části pozemku p.č. 360/79“  u rodinného domu č.p. 

1586, ul. Sasanková, Strakonice, na pozemku parc. č. 360/79 (orná půda)                      

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 18.06.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1,  pro stavbu „přeložka venkovního vedení NN“ 

na pozemcích p. č. st. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 2176/5 (ostatní plocha),                   
p. č. st. 34/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Chrášťovice, obec 

Chrášťovice 
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 dne 24.06.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu "Zemní kabelové vedení NN" na pozemcích parc. č. 84/2 

(zahrada), 388/5 (ostatní plocha), 375/1 (ostatní plocha), 375/3 (ostatní plocha)             

v katastrálním území Zadní Ptákovice, obec Nebřehovice 

 dne 11.06.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu "Zemní kabelové vedení na pozemcích parc. č. 986/1 

(ostatní plocha), parc. č. st. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 62 (zastavěná plocha                 
a nádvoří), parc. č. 999/3 (ostatní plocha), 999/1 (ostatní plocha), 394/11 (trvalý travní 

porost), 394/1 (trvalý travní porost), 394/10 (trvalý travní porost), 394/12 (trvalý travní 

porost) v katastrálním území Horní Poříčí, obec Horní Poříčí 

 dne 16.06.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, pro stavbu ,,Smyčkové napojení nového 

odběrného místa NN“, na pozemku p. č. 188/162 v katastrálním území Radomyšl, obec 
Radomyšl 

 dne 29.06.2020 pro Invictus solutions s.r.o., IČO 24180807, Stýblova 2352/30a, Praha 4-

Chodov, 149 00  Praha 415, pro stavbu " Nádrže na vodu, vnější kabel, dva 
motorgenerátory " v areálu Teplárny Strakonice, a.s., č.p. 59, ul. Komenského, 

Strakonice pro stavbu na pozemku parc. č. st. 496/1 (zastavěná plocha a nádvoří)                      

v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 

 dne 16.06.2020 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I,                

386 01 Strakonice 1 pro stavbu „Veřejné osvětlení a kabelové vedení NN“ na pozemcích 

p. č. 945/1 a p. č. 945/8 v katastrálním území Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 

 dne 29.06.2020 pro MBC Czech Republic s.r.o., IČO 07178891, Rohanské nábřeží 678/23, 

Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86, pro stavbu "Zemní kabel NN 0,4 kV" na pozemcích parc. 

č. st. 28/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 309/3 (zahrada) v katastrálním území 

Čejetice, obec Čejetice, 

 dne 16.06.2020 pro stavbu „Zahradní domek“ na pozemku p. č. 532/22 (zahrada)                        

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 22.06.2020 pro stavbu  ,,Zahradní sklad“  na pozemku p. č. 612/7 v k. ú. Nové 

Strakonice, obec Strakonice 

 dne 24.06.2020 pro stavbu „Oplocení“ na pozemcích p. č. 360/74, p. č. 1268/3, p.                   

č. 1382 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 

2. územní rozhodnutí o umístění stavby: 

 dne 29.05.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,             

370 01 České Budějovice 1, ve věci stavby ,,El. zemní kabelové vedení NN“, pod názvem 

“Mnichov u ZD 3OM - kNN, přip. kab.“ - na pozemcích p. č. 1708/30, p. č. 1708/31, p.               
č. 1708/32, p. č. 1708/34, p. č. 2306/13, p. č. 2306/19, p. č. 2546/14, p. č. 2546/15, p. 

č. 2546/16, p. č. 2546/25, p. č. 2546/26, p. č. 2550/17, vše v katastrálním území 
Mnichov, obec Mnichov 

 dne 02.06.2020 pro Městys Štěkeň, IČO 00251895, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, ve 

věci stavby "Zemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupů a svítidel"              

na pozemcích parc. č. 1060/11 (ostatní plocha), 1060/27 (ostatní plocha), 1060/29 
(ostatní plocha), 1060/31 (ostatní plocha), 1060/37 (ostatní plocha), 1060/40 (ostatní 

plocha), 1069/1 (ostatní plocha), 1077/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Štěkeň, 
obec Štěkeň 

 dne 16.06.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, pro stavbu ,,El. přípojka NN“, na pozemcích                 

p. č. st. 15 a p. č. 307 v katastrálním území Hubenov u Třebohostic, obec Únice 
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 dne 10.06.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, ve věci stavby ,,Smyčkové připojení nového 

odběrného místa“, na pozemcích p. č. 333/2 (ovocný sad), p. č. 333/4 (ostatní plocha), 

p. č. 333/58 (zahrada),  p. č. 333/132 (ovocný sad) v katastrálním území Štěkeň, obec 
Štěkeň 

 dne 12.05.2020 SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, ve věci stavby "Rodinné domy v lokalitě Na Výsluní" krytá stání pro 
automobil, sklady zahradního náčiní, zpevněné plochy, oplocení, přípojky el. energie, 

plynu, vody, kanalizace na pozemcích p.č. 626/1 (orná půda) a 626/35 (ostatní plocha)                     

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 22.04.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, pro stavbu ,,El. zemní kabelové rozvody                 

NN - 0,4 kV", na pozemcích parc. č. 40 (ostatní plocha), parc. č. 41 (zahrada), parc.                  
č. 1156 (zahrada), parc. č. 2301/1 (ostatní plocha), parc. č. 2301/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 3117 (ostatní plocha) v katastrálním území Třebohostice, obec Třebohostice 

 dne 23.04.2020 pro STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., IČO 45023522 

Komenského 373, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu ,,Plynofikace RD na p. č. 

st. 28 - k. ú. Sousedovice“ na pozemku st. p. č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří)                       

v katastrálním území Sousedovice, obec Sousedovice 

 dne 28.04.2020  pro iwis antriebssysteme spol. s r.o., IČO 63271699, Písecká 893, 

Strakonice I, 388 01  Strakonice 1, pro stavbu " Výrobní hala, šatny, sklady hořlavých 

kapalin, dvě garáže, retenční nádrž, oplocení  " v areálu Iwis antriebssysteme spol. s r.o., 
č.p. 893, ul. Písecká, Strakonice  na pozemcích parc. č. 826/1 (zahrada), parc. č. 830/6 

(ostatní plocha), parc. č. 830/8 (ostatní plocha), parc. č. 830/11 (ostatní plocha), parc. č. 

830/14 (ostatní plocha), parc. č. 830/15 (ostatní plocha), parc. č. 1286/17 (ostatní 
plocha), parc. č. 1286/18 (ostatní plocha), parc. č. 1286/24 (ostatní plocha), parc. č. 

1603 (ostatní plocha) v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 09.04.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 

01 České Budějovice, pro stavbu „El. zemní kabelová přípojka NN“, na pozemcích p.                    

č. 154/2, p. č. 154/4, p. č. 154/9, p. č. 154/11, p. č. 192/1, vše v katastrálním území 
Podolí u Strakonic, obec Radomyšl 

 dne 22.04.2020 pro Obec Štěchovice, IČO 00667862, Štěchovice 64, 387 16  Volenice, 

pro stavbu " Štěchovice - veřejné osvětlení a místní rozhlas " na pozemcích parc. č. st. 

4/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 15/4 
(ostatní plocha), parc. č. 59/3 (zahrada), parc. č. 63/2 (zahrada), parc.                          

č. 64/2 (ostatní plocha), parc. č. 74 (orná půda), parc. č. 84/1 (trvalý travní porost), parc. 
č. 123 (ostatní plocha), parc. č. 1364/1 (ostatní plocha), parc. č. 1375 (trvalý travní 

porost), parc. č. 1407 (ostatní plocha), parc. č. 1926/1 (ostatní plocha), parc. č. 1937 

(ostatní plocha), parc. č. 1965/2 (ostatní plocha), parc. č. 1966/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 1966/5 (ostatní plocha), parc. č. 1966/7 (ostatní plocha), parc. č. 1966/12 (ostatní 

plocha), parc. č. 1967/1 (ostatní plocha), parc. č. 1967/3 (ostatní plocha), parc.                           
č. 1968/1 (ostatní plocha), parc. č. 1969/1 (ostatní plocha), parc. č. 1971/10 (vodní 

plocha), parc. č. 1971/17 (vodní plocha), parc. č. 1984 (ostatní plocha), parc. č. 2001 
(ostatní plocha) v katastrálním území Štěchovice, obec Štěchovice 

 

3. společný souhlas: 

 dne 11.05.2020 pro stavbu „rodinný dům a dílna s přístřeškem“, tepelné čerpadlo 

(vzduch/voda) zemní kabelové vedení elektrické energie, domovní vodovod, domovní 

kanalizace, akumulační jímka dešťových vod, oplocení a zpevněné plochy na pozemku 
parc. č. 72/6 (trvalý travní porost) v katastrálním území Jinín, obec Jinín 

 dne 08.04.2020 pro stavbu „přístavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 11, 

Zvotoky“, domovní ČOV s kanalizací, akumulační jímka dešťových vod a oplocení na 

pozemcích parc. č. st. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 1114 (trvalý travní porost), 
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1113 (ostatní plocha), 1103 (ostatní plocha), 1104 (lesní pozemek) a 1115/2 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Zvotoky, obec Zvotoky 

 dne 14.04.2020 pro stavbu " Přístavba a stavební úpravy stodoly na rodinný dům                        

a přípojky "na pozemcích parc. č. st. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 107 
(zahrada), parc. č. 119/2 (trvalý travní porost), p. p. k. 1058/2 v katastrálním území 

Kraselov, obec Kraselov 

 dne 23.04.2020 pro stavbu „nástavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 13, Rovná“ 

na pozemku parc. č. st. 39 (zastavěná plocha a nádvoří) v  katastrálním území Rovná                   

u Strakonic, obec Rovná 

 dne 03.04.2020 pro stavbu Objekt pro rodinnou rekreaci“ jímky a venkovní vedení 
inženýrských sítí na pozemku parc. č. 104/3 (zahrada) v katastrálním území Nové 

Strakonice, obec Strakonice 

 dne 29.04.2020 pro stavbu „Objekt pro rodinnou rekreaci, jímka a venkovní vedení 

inženýrských sítí“  na pozemcích parc. st. č. 75 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.                 
č. 455/6 (zahrada) v katastrálním území Pracejovice, obec Pracejovice 

 dne 20.04.2020 pro stavbu „Sklad zahradní techniky“ na pozemcích p. č. st. 4 a p.                      

č. 454/13 v k. ú. Nahošín, obec Doubravice 

 dne 17.04.2020 pro Obec Velká Turná, IČO 00667943, Velká Turná 41, 386 01 

Strakonice, pro stavbu "Přístřešek" Velká Turná, č.p. 6, na pozemku parc. č. st. 32 

(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Velká Turná, obec Velká Turná 

 dne 15.04.2020 pro stavbu „Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty ev. č. 108, 

Strakonice I“ na pozemcích p. č. 682/1, p. č. 682/14 a p. č. st. 4412, vše v katastrálním 
území  Strakonice, obec Strakonice 

 dne 27.04.2020 pro stavbu  „Přístřešek pro parkování osobního automobilu a skladování 

zahradního nářadí“ u rodinného domu č. p. 54, ul. Volyňská, Strakonice, na pozemku 
parc. č. 308/5 (zahrada) v katastrálním území Přední Ptákovice, obec Strakonice 

 dne 30.04.2020 pro stavbu „Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD č. p. 204,                    

ul. Žižkova, Katovice“, jehož součástí je dešťová kanalizace, retenční nádrž a zpevněné 
plochy, vše na pozemku p. č. st. 228 v katastrálním území Katovice, obec Katovice 

 dne 20.04.2020 pro stavbu „Přístavba zimní zahrady a přístřešku  k řadovému rodinnému 

domu č.p. 1574“ ul. K Dražejovu, Strakonice, na pozemku parc. č. 360/82 (orná půda)                    

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 12.05.2020 pro stavbu „Rodinný dům, ČOV, zpevněné plochy, venkovní vedení 

inženýrských sítí, vodovodní a kanalizační přípojka“ na pozemcích parc. č. 84/2 (zahrada) 

a parc. č. 375/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Zadní Ptákovice, obec Nebřehovice 

 dne 20.04.2020 pro stavbu  „Přístavba zimní zahrady a přístřešku k řadovému rodinnému 

domu č.p. 1573“ ul. K Dražejovu, Strakonice, na pozemku parc. č. 360/10 (orná půda)                

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 04.05.2020 pro stavbu „rodinný dům“, tepelné čerpadlo (vzduch/voda) zemní 

kabelové vedení elektrické energie, vodovodní přípojka, domovní ČOV s kanalizační 
přípojkou, akumulační jímka dešťových vod a zpevněné plochy na pozemcích parc.                     

č. 102/1 (trvalý travní porost), 127/13 (ostatní plocha), 640/2 (ostatní plocha), 642/1 
(ostatní plocha)  v katastrálním území Nebřehovice, obec Nebřehovice 

 dne 27.04.2020 pro stavbu „Novostavba rodinného domu,“ napojení stavby na stávající 

vrtanou studnu, el. energii a kanalizaci, kanalizační přípojka na pozemcích p. č. 119/1 
(orná půda), p. č. 118/1 (orná půda) a p. č. 1295/3 (ostatní plocha – manipulační 

plocha), vše v katastrálním území Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 

 dne 07.05.2020 pro stavbu „Rodinný dům“ vrt pro tepelné čerpadlo, bazén, zpevněné 

plochy, oplocení, vnější rozvody vody kanalizace a el. energie, dešťová kanalizace 
s akumulační jímkou na pozemku p.č. 1900/6, přípojky vody a kanalizace na pozemcích 
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p.č. 1900/6, 1900/8 a 1900/13 (vše orná půda), v katastrálním území Katovice, obec 

Katovice 

 dne 08.06.2020 pro Obec Drachkov, IČO 46684450, Drachkov 34, 386 01 Strakonice 1, 

pro stavbu „Multifunkční hřiště a oplocení“ na pozemku p. č. 376 v katastrálním území 
Drachkov u Strakonic, obec Drachkov 

 dne 02.06.2020 pro stavbu „vestavba rodinného domu Prof. Skupy č. p. 750 Strakonice“ 

na pozemku p. č. st. 919 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Strakonice 

 dne 01.06.2020 pro stavbu  „Garáž“ na pozemku p. č. 126/3 v katastrálním území Osek              

u Radomyšle, obec Osek,                     

 dne 06.05.2020 pro stavbu „Novostavba rodinného domu“, napojení stavby na el. energii                

a vodu, domovní čistírna odpadních vod a kanalizace, oplocení, dešťový vsak a zpevněné 
plochy na pozemku p. č. 156/49 (trvalý travní porost) v katastrálním území Droužetice, 

obec Droužetice 

 dne 26.05.2020 pro stavbu „rodinný dům“, zemní kabelové vedení elektrické energie, 

domovní vodovod, domovní kanalizace, akumulační jímka dešťových vod, oplocení                       
a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 1376/22 (trvalý travní porost) v  katastrálním 

území Radomyšl, obec Radomyšl 

 dne 08.06.2020 pro stavbu  „Rodinný dům“ zpevněné plochy, nádrž na dešťovou vodu, 

oplocení, vnější rozvody vody, kanalizace a el. energie na pozemku parc. č. 320/337 

(zahrada) v katastrálním území Přední Ptákovice, obec Strakonice, lokalita  „Na Muškách“  

 dne 26.05.2020 pro stavbu „Rekreační dům“ zpevněné plochy, jímka na dešťové vody, 

přečerpávací jímka splaškové kanalizace, vnější rozvody vody, kanalizace a el. energie                
na pozemku p.č. 1269/67, vodovodní a kanalizační přípojka na pozemcích p.č. 1269/67                   

a 1269/145, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice  

 dne 04.06.2020 pro stavbu „Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu                

č. p. 87, ul. Otavská, Strakonice“ napojení stavby na plyn, dešťový vsak, zpevněné plochy 

a přeložka nadzemního vedení NN, na pozemcích p. č. st. 94, p. č. 1269/52 (zahrada)                
a p. č. 1269/11 (zahrada) v katastrálním území Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 

 dne 03.06.2020 pro stavbu  „Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu                 

č. p. 229,  ul. Boubínská, Strakonice“ na pozemcích p. č. 343/10 a p. č. st. 185                        

v katastrálním území Přední Ptákovice, obec Strakonice 

 dne 09.06.2020 pro stavbu zastřešení terasy u rodinného domu č.p. 1612, ul. Mezi Lesy, 

Strakonice, přístřešek na auto, sklad zahradního nářadí, opěrné zdi a bazén, vše na 

pozemku parc. č. 480/24 (orná půda) v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice        

 dne 05.06.2020 pro LDP BYDLENÍ s. r. o., IČO 05423074, U lužického semináře 114/46, 

118 00  Praha 011, pro stavbu  „Novostavba rodinného domu,“ napojení stavby na 

inženýrské sítě, dešťový vsak a zpevněné plochy na pozemku p. č. 58/59 v katastrálním 

území Mutěnice u Strakonic, obec Mutěnice 

 dne 10.06.2020 pro stavbu „Zahradní domek, zahradní sklad a přístřešek“ na pozemcích                 

p. č. st. 512 a p. č. 589/6 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice 

 dne 22.06.2020 pro stavbu  „rodinný dům“, napojení stavby na inženýrské sítě, akumulační 

jímka dešťových vod s kanalizací, oplocení a zpevněné plochy na pozemcích parc.                      
č. 1314/19 (trvalý travní porost) a 1327/76 (orná půda) v  katastrálním území Katovice, 

obec Katovice 

 dne 19.06.2020 pro stavbu  „přístavba rodinného domu č. p. 116, Cehnice“, na pozemcích 

parc. č. st. 156 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. č. 2691/2 (zahrada) v katastrálním území 

Cehnice, obec Cehnice 
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4. společná povolení 

 dne 09.04.2020 pro stavbu „Zpevněné plochy, nástavba a stavební úpravy bytového 

domu č. p. 414, ul. Dukelská, Strakonice“ na pozemku p. č. st. 483 v katastrálním území 
Nové Strakonice, obec Strakonice 

 dne 02.04.2020 pro stavbu: „Přístavba provozovny ke stávajícímu skladu“ na pozemku 

parc. č. 943/7 (zahrada) v katastrálním území Modlešovice, obec Strakonice 

 dne 30.06.2020 pro stavbu "Stavební úpravy a nástavba rodinného domu č.p. 148" 

přípojka vody a kanalizace na pozemcích parc. č. st. 138/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. 138/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 207 (ostatní plocha), 766/1 (orná půda), 
853/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Čejetice, obec Čejetice 

 dne 20.05.2020 pro stavbu: „Přístřešek pro zahradní techniku“ u rodinného domu č.p. 159, 

Řepice na pozemku parc. č. 366/72 (orná půda) v katastrálním území Řepice, obec Řepice 

 dne 14.05.2020 pro Obec Zahorčice, IČO 00667951, Zahorčice 4, 387 19 Čestice, 

pro stavbu "Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti č.p. 48" 
Zahorčice na pozemku parc. č. st. 49 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území 

Zahorčice u Volyně, obec Zahorčice 

 dne 25.06.2020  pro Znakon Reality s.r.o., IČO 04747445, Sousedovice 44,                                

386 01  Strakonice 1, pro stavbu: „Nástavba a stavební úpravy domu č.p. 115“ 

ul. U Sv. Markéty, Strakonice, na pozemcích p.č. st. 303/1 a p.č. st. 301/5 (zastavěná 

plocha a nádvoří), vodovodní a kanalizační přípojka na pozemcích p.č. st. 303/1 a p.                    
č. 147/1 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 25.06.2020 pro Znakon Reality s.r.o., IČO 04747445, Sousedovice 44, 386 01  

Strakonice 1, na stavbu: „bytový dům“ na pozemcích p.č. st. 303/2, st. 300/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří) a p.č. 147/1 (ostatní plocha), vše v k. ú. Strakonice, obec Strakonice 

(dále jen "stavba") 

 dne 11.05.2020 pro stavbu „Zahradní sklad“ na pozemku p. č. 288 v katastrálním území 
Cehnice, obec Cehnice 

 dne 02.06.2020 pro stavbu „Garáž“ na pozemku p. č. 48/2 v katastrálním území Dolní 

Poříčí, obec Horní Poříčí, u rodinného domu č. p. 54, Dolní Poříčí 

 dne 28.05.2020 pro stavbu „Rodinný dům“ splašková kanalizace a biologický tříkomorový 

septik s dočišťovacím filtrem (vodní dílo), dešťová kanalizace se vsakovacím systémem, 
vodovodní přípojka, vnější rozvody vody, el. energie, zpevněné plochy a oplocení  na 

pozemcích parc. č. 67/1 (zahrada), parc. č. 67/3 (zahrada), parc. č. 477/5 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Mladějovice, obec Čejetice 

 dne 08.06.2020 pro stavby „Dílna, bazén s posilovnou a přístřešek“ na pozemcích p.                     

č. 583/4 a p. č. st. 622 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice 

 dne 29.06.2020 pro LLESHI COMPANY s.r.o., IČO 07195753, Malá Hraštice 170,                          

262 03  Nový Knín, pro  stavbu "Čtyři řadové rodinné domy, zpevněné plochy, akumulační 
nádrže na dešťové vody, vnější rozvody el. energie, vody a kanalizace na pozemku p.                        

č. 360/9 (orná půda) v k.ú. Strakonice, obec Strakonice (dále jen "stavba") 

 

5. stavební povolení  

 dne 21.04.2020 Obec Jinín, IČO 00477435, Jinín 41, 386 01  Strakonice 1, 

pro stavbu "Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu bydlení č.p. 44 za účelem 

změny užívání na objekt občanské vybavenosti", na pozemcích parc. č. st. 44, st. 47, 

parc. č. 1007, 1008 v katastrálním území Jinín, obec Jinín 

 dne 20.04.2020 pro stavbu „Stavební úpravy bytu č. 1068/14“ v V. NP bytového domu 

č. p. 1068, ul. MUDr. K. Hradeckého, Strakonice, na pozemku p. č. st. 2152                         

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 
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 dne 19.05.2020 pro Obec Strašice, IČO 00251828, Strašice 8, 387 16  Volenice,                

pro stavbu „stavební úpravy hospodářské části objektu bydlení č. p. 28 Strašice“ na 

pozemku p. č. st. 9 v katastrálním území Strašice v Pošumaví, obec Strašice 

 dne 04.05.2020 pro stavbu „Stavební úpravy bytu č. 82/12“ v V. NP bytového domu      

č. p. 82, ul. Nábřežní, Strakonice, na pozemku p. č. st. 897 v katastrálním území Nové 
Strakonice, obec Strakonice 

 dne 05.05.2020 pro HRDLIČKA Properties spol. s r.o., IČO 05069807, Za Lužinami 

1084/33, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515, pro stavbu „Stavební úpravy 
rodinného domu č.p. 957“ ul. Raisova, Strakonice, za účelem změny v užívání                     

na administrativní budovu - kancelářské prostory, na pozemku p.č. st. 1961                    
v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice  

 dne 20.05.2020 pro stavbu ,,Stavební úpravy rodinného domu č. p. 27, Cehnice“               

na pozemku p. č. st. 87/1 v katastrálním území Cehnice, obec Cehnice 

 dne 27.05.2020 Teplárna Strakonice, a.s., IČO 60826843, Komenského 59,                       

386 01  Strakonice 1, pro stavbu "Stavební úpravy objektu tribuny na fotbalovém 
stadionu za účelem změny užívání části objektu na technickou místnost s kompaktní 

předávací stanicí - KPS" na pozemku parc. č. st. 998 v katastrálním území Strakonice, 
obec Strakonice 

 dne 18.05.2020 pro stavbu „Stavební úpravy bytu č. 290/29“ v VII. NP bytového 

domu č. p. 290, ul. Povážská, Strakonice, na pozemku p. č. st. 388/1 v katastrálním 

území Přední Ptákovice, obec Strakonice 

 dne 19.05.2020 pro Společenství vlastníků jednotek čp. 916 a 917, IČO 26068613, 

Mírová 916, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1, pro stavbu „Stavební úpravy domu 

č.p. 916 a 917“ ul. Mírová, Strakonice, na pozemku p.č. st. 1474 a st. 1475                        
v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 03.06.2020 pro Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Radomyšlská 336, 

Strakonice I,  386 01  Strakonice 1, pro stavbu " Stavební úpravy budovy občanské 
vybavenosti " v areálu Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice,              

na pozemku parc. č. st. 573 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 03.06.2020 pro Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263, 

IČO 60650745, Kochana z Prachové 263, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1, pro 
stavbu „Stavební úpravy objektu ZUŠ Strakonice“ ul Kochana z Prachové č.p. 263, 

Strakonice, na pozemku p.č. st. 168/2 v katastrálním území Strakonice, obec 
Strakonice 

 dne 23.06.2020 pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 1158, ulice Chelčického              

ve Strakonicích, IČO 03508463, Chelčického 1158, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, 

pro stavbu „Revitalizace bytového domu, ul. Chelčického, č. p. 1158“ ve Strakonicích, 
na pozemku p. č. st. 2821 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 30.06.2020 Invictus solutions s.r.o., IČO 24180807, Stýblova 2352/30a, Praha 4-

Chodov, 149 00  Praha 415, pro stavbu " Stavební úpravy budovy v areálu Teplárny 
Strakonice, a.s. " č.p. 59, ul. Komenského, Strakonice, na pozemku parc. č. st. 496/1 

v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice. 

 

Stavební úřad tedy poskytl požadované informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, 

přičemž respektoval specifické podmínky, za nichž je informace žádána. 

V předmětném sdělení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou uváděny identifikační údaje fyzických osob.  

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 
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osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace o zpracování 

osobních údajů naleznete 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, ustoupil od úhrady nákladů za poskytnutou informaci. 

 
 

 

 
 

  
Ing. Jaromír  Zeman                             otisk úředního razítka 

vedoucí stavebního úřadu 
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