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Vyřizuje: Ing. Pavel Remeš 

Telefon: 383 700 750 

E-mail: pavel.remes@mu-st.cz 
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Sdělení Městského úřadu Strakonice, k Vašemu dopisu ze dne 17.01.2020, ve věci poskytnutí 

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

Dne 17.01.2020 obdržel Městský úřad Strakonice, žádost od pana 
………………………………………………………………., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Žadatel požaduje poskytnutí dokumentu, který bude dokládat postup stavebního úřadu ve věci odstranění 
nepovolené části stavby rodinného domu v obci Strakonice, lokalita Za Stínadly po té co Nejvyšší správní 
soud vynesl rozsudek č. j. As 166/2015-33 ze dne 27.8.2015 a věc vrátil k novému projednání a zároveň 
po té, co bylo Krajským soudem v Českých Budějovicích (č. j. 7Co 1344/2014-72 ze dne 12.9.2014) 
potvrzeno Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích č. j. 17EXE 2985/2013-35 ze dne 3.4.2014, kterým 
byla zastavena exekuce. Postačí konečný dokument, tedy dodatečné povolení stavby, případně nový 
návrh exekučního titulu.  

K obsahu Vámi požadované informace sděluje stavební úřad následující skutečnosti: 

- ve výše uvedené věci a ve Vámi požadovaném časovém období nebylo stavebním úřadem ve 

Strakonicích vydáno k předmětné stavbě žádné dodatečné povolení stavby rodinného domu ani nebyl 
podán nový návrh exekučního titulu. Rozhodnutí o nařízení odstranění části stavby je nadále 

v platnosti. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír  Z e m a n                

vedoucí stavebního úřadu 
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