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Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/005944/2020/SU/kre  

Sp. zn.: MUST/004180/2020/SÚ/kre  
Žadatel 

…………………………… 
……………………………. 
……………………………. 

  

Vyřizuje: Miloslava Krejčová 

Telefon: 383 700 721 

E-mail: miloslava.krejcova@mu-st.cz 

  
Datum: 04.02.2020 

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 24.01.2020 žádost 
o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal  

……………………………………………………………………………........................ 

(dále jen "žadatel"), ve věci  

„povolení a zřízení opěrné zdi a podzemního sklípku na pozemku p. č. 194/7“ 

v katastrálním území Přední Ptákovice, obec Strakonice. 

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

doručené správnímu orgánu, poskytuje následující informace a uvádí, které kopie písemností jsou 
přílohou tohoto sdělení: 

1. stanovisko vlastníků pozemku p. č. 194/1, sousedícího se stavební parcelou 194/7, k stavbě 
sklípku a opěrné zdi na parcele číslo 194/7 (1 A4) 

2. situační zákres s umístěním stavby na pozemku p. č. 194/7 (1 A4) 

Kopie kolaudačního rozhodnutí pro novostavbu rodinného domu s dvougaráží na pozemku p. č. st. 853 
v k. ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice, jehož součástí je mimo jiné i opěrná zeď se zahradním 

sklípkem na pozemku p. č. 194/7 v k. ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice, ze dne 26.11.2008       
(PM 28.11.2008) pod zn. SÚ/2590/2590/08/Kr, byla žadateli poskytnuta se sdělením pod Sp. zn. 

MUST/002862/2020/SÚ/pře, č. j. MUST/003905/2020/SÚ/pře, ze dne 23.01.2020, na základě jeho 

žádosti ze dne 17.01.2020 o sdělení, jaké stavby byly od roku 2005 do 2019 povoleny stavebním 
úřadem na pozemku p. č. 194/9 (původně pozemek p. č. 194/1) v k. ú. Přední Ptákovice, obec 

Strakonice.  

Kopie protokolu ve věci kolaudačního řízení novostavby rodinného domu s dvougaráží na pozemku    

p. č. st. 853 v k. ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice, jehož součástí je mimo jiné i opěrná zeď se 
zahradním sklípkem na pozemku p. č. 194/7 v k. ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice, ze dne 

21.10.2008, byla žadateli poskytnuta se sdělením pod Sp. zn. MUST/003551/2020/SÚ/pře, č. j. 

MUST/004105/2020/SÚ/pře, ze dne 29.01.2020, na základě jeho žádosti ze dne 22.01.2020 ve věci 
poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím ke stavbám „Inženýrské sítě na 
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pozemku p. č. 194/7“ a „povolení sjezdu na pozemek p. č. 194/7 přes pozemek p. č. 194/1“ v k. ú. 

Přední Ptákovice, obec Strakonice, u rodinného domu č. p. 543, Strakonice.  

Dokumenty s požadovanými informacemi obsahují osobní údaje fyzických osob (v rozsahu jméno, 
příjmení, adresa bydliště), přičemž stavební úřad vzal v úvahu, že osoby, které jsou uvedeny na 

předmětných dokumentech z roku 2008 jsou osoby žijící a nejedná se tedy o zesnulé osoby, u kterých 
by v souladu se zákonem nebylo nutné odmítat osobní údaje. Stavební úřad poskytl požadované 

informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, přičemž respektoval specifické podmínky, 

za nichž je informace žádána. Identifikační údaje vlastníků předmětných nemovitostí jsou veřejně 
přístupné, mimo data narození, a lze je zjistit na Katastrálním úřadu či veřejným nahlížením do 

evidence katastru nemovitostí.  

Současně stavební úřad žadatele informuje, že Město Strakonice v souvislosti s vyřízením shora 

specifikované žádosti o poskytnutí informací zpracovává na základě plnění právní povinnosti adresní a 
identifikační osobní údaje žadatele, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení jeho žádosti. Bližší 

informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr. 

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. 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

Ing. Jaromír  Zeman                         

vedoucí stavebního úřadu 
 

 

Počet listů: 1 

Počet příloh: 1 

Počet listů příloh: 2 A4 
 

 

Rozdělovník: 

…………………………………………………………………………………………… + příloha 

vlastní 
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