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

  

Vyřizuje: Zdenka Žáčková 

Telefon: 383 700 752 

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

  
Datum: 22.10.2020 

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 15.10.2020 

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 (resp. z dokumentů nahrazujících 

rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb.,                    
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 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,  

vydaných stavebním úřadem za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkající se pozemních staveb pro 
právnické osoby.  

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace:  

-  identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO) -  

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 30.09.2020 pro CETIN a. s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, pro stavbu 

,,Sloupkový rozvaděč sítě elektronických komunikací a přípojka NN“,  na pozemku p. č. 100/2 

(zahrada) v katastrálním území Tažovice, obec Volenice 

 dne 01.10.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, pro stavbu ,,Nové el. zemní kabelové vedení NN - 0,4 

kV“, na pozemcích st. p. č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 82/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), p. č. 280 (zahrada), p. č. 3250/1 (ostatní plocha/silnice), p. č. 3309/1 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace), p. č. 3309/8 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v katastrálním 

území Cehnice, obec Cehnice 

 dne 17.09.2020 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                        

– 0,4 kV“ na pozemcích st. p. č. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 6/1 (zastavěná plocha                 

a nádvoří), p. č. 375/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Zadní Ptákovice, obec Nebřehovice 

 dne 11.09.2020 pro DMP spol. s r.o., IČO 49022717, Pracejovice 83, 386 01  Strakonice 1, pro 

stavbu "Dva přístřešky - krmiště pro skot" na pozemcích parc. č. 185/1 (trvalý travní porost), 

parc. č. 182 (trvalý travní porost) v katastrálním území Makarov, obec Pracejovice 

 dne 07.09.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice 1, pro stavbu „El. zemní kabelové vedení NN“, na pozemcích p. č. 1295/3, p. 

č. 118/1, p. č. 117/4,  p. č. st. 112, vše v katastrálním území Dražejov u Strakonic, obec 

Strakonice 

 dne 28.08.2020 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 pozemcích p. č. 1156/7 (ostatní plocha), p. č. 1779 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 02.09.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  

České Budějovice, pro stavbu "Zemní kabel NN" na pozemku parc. č. 96/24 (orná půda)                  

v katastrálním území Modlešovice, obec Strakonice 

 dne 03.09.2020 pro Obec Čejetice, IČO 00251054, Čejetice 106, 386 01  Strakonice 1, pro 

stavbu „Oplocení“ na pozemcích parc. č. 574/2 (ostatní plocha), parc. č. 575/8 (zahrada)                          

v katastrálním území Čejetice, obec Čejetice 

 dne 19.08.2020 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1 pro stavbu  „Veřejné osvětlení“ na pozemcích parc. st. č. 3154 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 1111/1 (ostatní plocha), parc. č. 1120/2 (ostatní plocha), parc. č. 1124/3 
(ostatní plocha), parc. č. 1127/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1127/2 (ostatní plocha), parc.              

č. 1128/1 (ostatní plocha), parc. č. 1305/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území 
Strakonice,  a parc. č. 719 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Strakonice, vše obec 

Strakonice 

 dne 27.08.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu ,,Nové el. zemní kabelové vedení NN - 0,4 kV“, na pozemcích st. 
p. č. 8/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 8/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 8/3 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. 8/5 (zastavěná plocha a nádvoří),  st. 8/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st. 8/7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 45 (zastavěná plocha  a nádvoří), st. 49 (zastavěná 

plocha a nádvoří), p. č. 12/2 (zahrada), p. č. 15/1 (ostatní plocha),  p. č. 616/2 (ostatní 

plocha), p. č. 1060/1 (ostatní plocha), p. č. 1060/2 (ostatní plocha), p. č. 1081/1 (ostatní 
plocha), p. č. 1091 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Zahorčice u Volyně, obec 

Zahorčice 

 dne 14.08.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu ,,Nové el. zemní kabelové vedení NN - 0,4 kV“, na pozemcích st. 

p. č. 11/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 12 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 53/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. 80/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 356/11 (zahrada), p. č. 356/22 
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(zahrada), p. č. 356/32 (zahrada), p. č. 402/3 (ostatní plocha), p. č. 402/5 (ostatní plocha),             

p. č. 756 (zahrada), p. č. 760 (ostatní plocha), p. č. 792 (ostatní plocha), p. č. 1077 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Miloňovice, obec Miloňovice 

 dne 26.08.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  

České Budějovice 1,  pro stavbu „Zemní kabelové vedení NN 0,4 kV pro připojení nových 

odběrných míst v ulici Na Výsluní, Strakonice, na pozemcích parc. č. 626/1 (orná půda), parc.    
č. 626/35 (ostatní plocha) v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice. 

 dne 12.08.2020 pro  E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu ,,Přeložka kabelového vedení NN - 0,4 kV“ na pozemku                 

p. č. 47/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Katovice, obec Katovice 

 dne 13.08.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

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

st. p. č. 2032 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 614/3 (zahrada), p. č. 614/4 (zahrada),                                     
p. č. 618 (ostatní plocha), p. č. 622/1 (zahrada), p. č. 622/23 (zahrada) v katastrálním území 

Strakonice, obec Strakonice 

 dne 05.08.2020 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, Přešťovice" na pozemcích parc. č. 1135 (orná půda), parc. 

č. 1406/1 (ostatní plocha) a parc. č. 1131/36 (orná půda), vše v katastrálním území Přešťovice, 
obec Přešťovice 

 dne 03.08.2020 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, pro stavbu „prvky dětského hřiště – strom a pavouk“ na pozemku                           
p. č. 1371/119 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice 

 dne 11.08.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu „El. zemní kabelové vedení NN – 0.4 kV“   na pozemcích              

p. č. 429 (trvalý travní porost), p. č. 431 (zahrada) v katastrálním území Nebřehovice, obec 
Nebřehovice 

 dne 29.07.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu ,,Smyčkové připojení nového odběrného místa“ na pozemku                 
p. č. 1127/1 (ostatní komunikace) v katastrálním území Libětice, obec Libětice 

 dne 22.07.2020 pro DMP spol. s r.o., IČO 49022717, Pracejovice 83, 386 01  Strakonice 1, 

pro stavbu "Dvě krytá krmiště" na pozemcích parc. č. 185/1 (trvalý travní porost), parc.                  

č. 182 (trvalý travní porost) v katastrálním území Makarov, obec Pracejovice 

 dne 04.08.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  

České Budějovice, pro stavbu "El. kabelové vedení NN" na pozemcích parc. č. 193/3 (zahrada), 

parc. č. 193/5 (zahrada), parc. č. 321/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlíkovice, obec 
Čejetice 

 dne 16.07.2020 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. 343/10 (orná půda), p. č. 640 (ostatní plocha) v katastrálním území Přední 

Ptákovice, obec Strakonice 

 dne 24.07.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu ,,El. zemní kabelové rozvody NN – 0,4 kV“, na pozemcích                
st. p. č. 90 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 1215 (ostatní plocha), p. č. 1488 (ostatní plocha) 

v katastrálním území Krty u Strakonic, obec Krty – Hradec 

 dne 24.07.2020 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 pozemcích p. č. 333/13 (ostatní plocha), p. č. 336/8 (ostatní plocha)                                

v katastrálním území Štěkeň, obec Štěkeň 

 dne 16.07.2020 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 pozemcích p. č. 496/2 (ostatní plocha), p. č. 498 (trvalý travní porost)                  
v katastrálním území Mečichov, obec Mečichov 

 dne 12.08.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,   pro stavbu ,,Elektrická přípojka NN“, na pozemcích        
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p. č. 15 (zahrada), p. č. 1318/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kozlov nad Otavou, obec 

Střelské Hoštice 

 dne 15.07.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 

Budějovice, pro stavbu ,,El. zemní kabelové vedení NN – 0,4 kV“,na pozemcích st.  p. č. 129 
(zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 1157/7 (ostatní plocha), p. č. 1161/2 (zahrada), p. č. 1161/6 

(zahrada), p. č. 1165/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Přešťovice, obec Přešťovice 

 dne 10.07.2020 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 

Strakonice 1, pro stavbu „Odvodnění zpevněných ploch“ na pozemcích p. č. st. 115/1 
(zastavěná plocha a nádvoří) a p. č. st. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním 

území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 14.08.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 

Budějovice, pro stavbu ,,El. zemní kabelové vedení NN – 0,4 kV“, na pozemcích st. p. č. 494 
(zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 1269/28 (trvalý travní porost), p. č. 1269/29 (trvalý travní 

porost) v katastrálním území Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 

 dne 08.07.2020 pro Obec Chrášťovice, IČO 00251267, Chrášťovice 75, 386 01 Strakonice 1, pro 

stavb „Mobilní buňka RE-USE“  na pozemku p. č. st. 53 v katastrálním území Chrášťovice, obec 

Chrášťovice 

 dne 09.07.2020 pro Společenství vlastníků jednotek Kolářova čp. 301,302,303 Katovice, IČO 

26042380, Kolářova 303, 387 11  Katovice, pro stavbu "Dva přístřešky pro úschovu popelnic"     

na pozemku parc. č. 1293/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Katovice, obec Katovice 

2. územní rozhodnutí  

 dne 01.07.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  

České Budějovice, pro stavbu "Zemní kabelové vedení NN 0,4 kV “ na pozemcích 984/1 (trvalý 

travní porost), 984/2 (trvalý travní porost), 1265/2 (ostatní plocha), 1265/32 (ostatní plocha),  
parc. č. 964/6 (ostatní plocha), parc. č. 973/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Střelské 

Hoštice, obec Střelské Hoštice 

 dne 21.07.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, pro stavbu „Strakonice - Barvínkov, kabel NN“,             
na pozemcích p. č. 44/85 (zahrada), p. č. 44/104 (zahrada), p. č. 475/3 (ostatní plocha)                   

v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 
 dne 31.08.2020 pro CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9-

Libeň, pro stavbu " Veřejná komunikační síť, přípojka NN " na pozemku parc. č. 580/28 

(zahrada) v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 
 dne 24.07.2020 pro Znakon Reality s. r. o., IČO 04747445, Sousedovice 44, 386 01 

Strakonice, pro stavbu  „Letiště Strakonice - hangár Znakon Reality, s. r. o.“, na pozemcích              

p. č. 76/10, p. č. 76/12, p. č. 108/3, p. č. 136/6, p. č. 477/10, p. č. 477/13, p. č. 819, p. č.                

st. 688 v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 
 dne 17.09.2020 pro  E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice 1, pro stavbu "Zemní kabel NN" na pozemku parc. č. 1330/1 v katastrálním 

území Doubravice u Strakonic, obec Doubravice 
 dne 17.08.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, pro stavbu  ,,Nové el. kabelové vedení NN 0,4 kV“, na pozemcích                     

p. č. 164/2 (orná půda), p. č. 172/11 (ostatní plocha), p. č. 410/1 (orná půda), p. č. 410/2 

(orná půda), p. č. 412/2 (orná půda), p. č. 440/20 (orná půda), p. č. 1047/2 (ostatní plocha), 
p. č. 1054/7 (orná půda), p. č. 1072/1 (ostatní plocha), p. č. 1083/1 (ostatní plocha)                    

v katastrálním území Radošovice u Strakonic, obec Radošovice 
 dne 07.09.2020 pro Obec Cehnice, IČO 00251038, Cehnice 76, 387 52  Cehnice, pro stavbu 

,,Dunovice - Veřejné osvětlení“ na pozemcích p. č. 4002 (ostatní plocha), p. č. 4028 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Cehnice, obec Cehnice 
 dne 15.09.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7,  370 01 České Budějovice,  pro stavbu ,,Nové el. zemní kabelové vedení NN 0,4 

kV“, na pozemcích p. č. 19/1 (orná půda), p. č. 215 (trvalý travní porost), p. č. 258/1 (orná 

půda), p. č. 292 (ostatní plocha), p. č. 293 (ostatní plocha) v katastrálním území Kapsova 
Lhota, obec Radošovice 

 dne 25.09.2020 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 "                  
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na pozemcích parc. č. 687/2 (zahrada), parc. č. 687/26 (zahrada), parc. č. 1283/1 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 29.09.2020 pro E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, pro stavbu „Starý Dražejov, nové OM, parc. č. 58/6“  
na pozemcích p. č. 57/2, p. č. 57/3, p. č. 58/6, p. č. 65, p. č. 1293/1, p. č. 1293/3                        

v katastrálním území Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 

3. ohlášení 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 9 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 9 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 9 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 9 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 9 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 9 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 9 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 9 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

 dne  02.07.2020 pro SALVETE spol. s r.o., IČO 45023786, Písecká 506, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, „Rodinný dům č. 1 a kryté stání pro osobní automobil“ ul. Na Výsluní, 

Strakonice, na pozemku parc. č. 626/1 v katastrálním území Strakonice 

4. společný souhlas 

 dne 01.09.2020 pro Jůzek - Development, s.r.o., IČO 08686297, Družstevní 1063, 389 01  

Vodňany II pro stavbu „rodinný dvojdům“, 2 ks tepelných čerpadel, zemní kabelové vedení 

elektrické energie, domovní vodovod, domovní kanalizace, akumulační nádrže dešťových vod, 
zpevněné plochy a oplocení na pozemku parc. č. 58/51 (ostatní plocha) v  katastrálním území 

Mutěnice u Strakonic, obec Mutěnice 

 dne 12.08.2020 pro Obec Chrášťovice, IČO 00251267, Chrášťovice 75, 386 01  Strakonice 1, 

pro stavbu „Multifunkční hřiště a oplocení“ na pozemku p. č. v katastrálním území 
Chrášťovice, obec Chrášťovice 

 dne 15.07.2020 pro Obec Sousedovice, IČO 00251798, Sousedovice 23, 386 01  Strakonice 1, 
pro stavbu „Sběrný dvůr“ na pozemku p. č. st. 27 v katastrálním území Sousedovice, obec 

Sousedovice 

 dne 16.07.2020 pro Jůzek - Development, s.r.o., IČO 08686297, Družstevní 1063, 389 01  

Vodňany II pro stavbu „rodinný dvojdům“, zemní kabelové vedení elektrické energie, domovní 
vodovod, domovní kanalizace, akumulační nádrž dešťových vod, zpevněné plochy a oplocení 

na pozemku parc. č. 58/52 (ostatní plocha) v  katastrálním území Mutěnice u Strakonic, obec 
Mutěnice 
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5. společné povolení  

 dne 02.09.2020 pro Obec Cehnice, IČO 00251038, Cehnice 76, 387 52  Cehnice, pro stavbu 

"Mateřská škola" na pozemcích parc. č. st. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 860/47 

(orná půda) v katastrálním území Cehnice, obec Cehnice 

 dne 14.09.2020 pro ČZ a.s., IČO 25181432, Sluneční náměstí 2540/5, Praha 5-Stodůlky, 158 

00 Praha 58, pro stavbu " Stavební úpravy budovy technického vybavení a rozvod plynu " 
na pozemcích parc. č. st. 219/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 219/24 (zastavěná plocha                   

a nádvoří), parc. č. 592/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Strakonice, obec 
Strakonice  

 dne 13.08.2020 pro Isobet s.r.o., IČO 06859577, Baarova 268, Strakonice I, 386 01 
Strakonice, pro stavbu  " Nástavba a stavební úpravy budovy č.p. 187, ul. Písecká, Strakonice 

" na pozemku parc. č. st. 3396 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Strakonice, 

obec Strakonice 

 dne 31.07.2020 pro VERBO, s.r.o., IČO 60825669, V Lipkách 98, Strakonice II, 386 01  
Strakonice 1, pro stavbu " Přístavba a stavební úpravy budovy mrazírenské haly " 

č.p. 98, ul. V Lipkách, Strakonice, na pozemcích parc. č. st. 961 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 76/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 

 dne 14.10.2020 pro TO-NA Kraselov, s.r.o., IČO 28134095, Drachkov 42, 386 01 Strakonice 1 

pro stavbu "Zimoviště pro skot", na pozemcích parc. č. 896/2, 896/1, 895 - dle PK (893/3, 
919, 923/1 - dle KN) v katastrálním území Kraselov, obec Karaselov 

 dne 24.07.2020 pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795, Osek 1, 

386 01  Strakonice 1, pro stavbu "Instalace fotovoltaických panelů - doplnění, objekt kotelny      
a dílen" na pozemcích parc. č. st. 36/1, st. 49 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním 

území Osek u Radomyšle, obec Osek 

 dne 05.08.2020 pro Automa CZ, s.r.o., IČO 07933291, Nebřehovice 39, 386 01  Strakonice 1, 

pro stavbu "Administrativní budova" na pozemcích parc. č. 45/3, 45/7,  45/1 (orná půda), 
parc. č. 45/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Nebřehovice, obec Nebřehovice 

 dne 05.08.2020 pro ČR Beton Bohemia, spol. s r. o., IČO 62497227, Tovární 66, Domoradice, 

381 01 Český Krumlov 1, pro stavbu „Modernizace betonárny Strakonice“ na pozemcích                   
p. č. 757/9 a p. č. 757/12 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 09.7.2020 pro E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, pro stavbu "Budova pro vysílač HDO a trafostanici" 
v areálu Teplárny Strakonice, a.s., č.p. 59, ul. Komenského, Strakonice, na pozemcích parc.          

č. st. 496/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 496/4 (zastavěná plocha a nádvoří)                          

v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 
 dne 03.08.2020 pro LAVA-CAR CZ s. r. o., IČO 09075461, Malé Nepodřice 76, Dobev, 397 01 

Písek 1, pro stavbu „Samoobslužná myčka pro osobní automobily CW 4“ včetně připojení                 

na technickou infrastrukturu, na pozemcích p. č. 843/1, p. č. 843/3, p. č. 1288/4                      
v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

6. stavební povolení  

 dne 17.09.2020  UNIPETROL RPA, s. r. o., IČO 27597075, Záluží 1, 436 01 Litvínov 1, pro 

stavbu „Stavební úpravy kiosku BENZINA/STOP CAFE 2.0“, Volyňská č. p. 194, Strakonice,            
na pozemcích p. č. st. 733, p. č. 595/4 v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 

 dne 07.09.2020 pro STET s. r. o., IČO 25169181, Velké náměstí 219, 386 01  Strakonice, 
pro stavbu „Stavební úpravy části 1. P.P. domu č. p. 149 – III. etapa“ Velké náměstí, 

Strakonice na pozemku parc. st. č. 204 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 30.09.2020  pro Strakonice Fabrics, s.r.o., IČO 09297235, Heydukova 1111, 386 01  

Strakonice, pro stavbu „Stavební úpravy části průmyslového objektu č.p. 1111, ul. Heydukova, 
Strakonice“ na pozemku p.č. st. 2179/1 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice,           

za účelem změny v užívání ze stávajících skladovacích prostor na administrativní zázemí 

 dne 19.08.2020 pro Obec Kraselov, IČO 00251364, Kraselov 53, 387 16  Volenice, pro stavbu  

"Stavební úpravy hospodářského objektu za účelem změny užívání na sklad sportovních 
potřeb a náčiní" Kraselov, č.p. 53, na pozemcích parc. č. st. 86, parc. č. 8/3 v katastrálním 

území Kraselov, obec Kraselov 
 dne 03.08.2020 pro  Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 

Strakonice 1, pro stavbu " Stavební úpravy budovy Mateřské školy, č.p. 213, ul. Stavbařů, 
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Strakonice " na pozemku parc. č. st. 854 v katastrálním území Nové Strakonice, obec 

Strakonice 

 dne 03.08.2020 pro Obec Mečichov, IČO 00251470, Mečichov 3, 387 36  Mečichov, pro stavbu 

"Změna vytápění v objektu pohostinství č.p. 1" Mečichov na pozemku parc. č. st. 2/1                             
v katastrálním území Mečichov, obec Mečichov 

 dne 13.07.2020 pro Společenství vlastníků pro dům čp. 1085 a 1086, IČO 26109751,                                                 

Mlýnská 1086, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 pro stavbu „Stavební úpravy domu č.p. 1085 
– 1086“ ul. Mlýnská, Strakonice, na pozemcích p.č. st. 2142 a st. 2143 v katastrálním území 

Strakonice, obec Strakonice 

 dne 20.07.2020 pro Společenství vlastníků pro dům čp. 411-412, ul. Dukelská, Strakonice, IČO 

28101391, Dukelská 411, Strakonice II, 386 01  Strakonice 1, pro stavbu „Stavební úpravy 
bytového domu č.p. 411 a 412“ ul. Dukelská, Strakonice, na pozemku p. č. st. 494                          

v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 
 dne 21.07.2020 pro Společenství vlastníků bytů čp. 1140, sídl. 1.Máje, Strakonice, IČO 

26076403, Sídliště 1. máje 1140, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 pro stavbu „Stavební 

úpravy bytového domu č.p. 1140“ Sídliště 1. máje, Strakonice, na pozemku p.č. st. 3010               

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 
 dne 30.06.2020 pro 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 

 dne 25.08.2020 pro Obec Cehnice, IČO 00251038, Cehnice 76, 387 52  Cehnice, pro  stavbu 

"Stavební úpravy části objektu občanské vybavenosti (tělocvičny a dílen)  
za účelem změny užívání na mateřskou školu, ČOV a zpevněné plochy" 

na pozemcích parc. č. st. 192 (objekt), st. 96, parc. č. 860/56 (přípojky inž. sítí, ČOV, 

zpevněné plochy) vše v katastrálním území Cehnice, obec Cehnice 

 

Stavební úřad tedy poskytl požadované informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, 
přičemž respektoval specifické podmínky, za nichž je informace žádána. 

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. 

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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