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Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/015381/2021/SÚ/žáč  

Sp. zn.: MUST/014309/2021/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: 20.04.2021 

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 07.04.2021 

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 vlivu užívání stavby na území,  

 územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí  

 veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, 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 Vaším správním orgánem za období od 01.01.2021 do 31.03.2021 týkající se pozemních 

staveb (budov) 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 

právnické osoby) - Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, příp. 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 rozhodnutí o umístění stavby: 

 dne 31.03.2021  pro Pražskou energetiku, a.s., IČO 60193913, Na hroudě 1492/4,                   

100 00  Praha 10-Vršovice, pro stavbu "Dobíjecí stanice pro elektromobily" na parkovišti                      
u PENNY MARKETU, č.p. 1303, ul. Katovická, Strakonice, na pozemku parc. č. 382/1 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

2. územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: 

 dne 09.03.2021 pro Obec Štěchovice, IČO 00667862, Štěchovice 64, 387 16  Volenice, 

pro stavbu "Garáž“ v oznámení a dokumentaci pod názvem „Přístavba garáže Štěchovice“               

na pozemcích parc. č. 84/1, 1968/1 v katastrálním území Štěchovice, obec Štěchovice 

3. společné povolení  

 dne 05.03.2021 pro Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., IČO 46678379, 

Radošovice 83, 386 46  Strakonice 1, pro stavbu  "Modernizace skladovací kapacity surovin 
VKS" na pozemcích parc. č. st. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 141 (zastavěná plocha       

a nádvoří), parc. č. 178/2 (ostatní plocha), parc. č. 178/13 (ostatní plocha), parc. č. 179/2 

(orná půda), parc. č. 179/3 (orná půda), parc. č. 227/10 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Radošovice u Strakonic, obec Radošovice 

 dne 04.03.2021 pro Městys Radomyšl, IČO 00251721, Maltézské náměstí 82, 387 31   

Radomyšl, pro stavbu „Přístavba a stavební úpravy Sokolovny v Radomyšli“ na pozemcích p. č. 
st. 156, p. č. 1386 a p. č. 339/5 v katastrálním území Radomyšl, obec Radomyšl 

 dne 29.03.2021 pro Obec Droužetice, IČO 46684468, Droužetice 13, 386 01  Strakonice 1,    

pro stavbu "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně skladu nářadí a chemického WC" 
na pozemku parc. č. 283/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Droužetice, obec Droužetice 

 dne 08.02.2021 pro Obec Chrášťovice, IČO 00251267, Chrášťovice 75, 386 01  Strakonice 1, 

pro stavbu "Sklad s přístřeškem" na pozemku parc. č. st. 53 (zastavěná plocha a nádvoří),                   

v katastrálním území Chrášťovice, obec Chrášťovice 

 dne 01.02.2021 pro KOVOS ST s.r.o., IČO 63250446, Řepice 123, 386 01  Strakonice 1, 

pro stavbu "Stavební úpravy a přístavba stávající výrobní haly kovoobrábění" 

Řepice, č.p. 123, na pozemcích parc. č. st. 315, st. 222, st. 228 (zastavěná plocha a nádvoří),               
parc. č. 77/34 (ostatní plocha) v katastrálním území Řepice, obec Řepice  

 dne 05.02.2021 pro Zemědělské družstvo Novosedly, IČO 00113824, Novosedly 73, 387 16  

Volenice, pro stavbu "Hala pro opravu zemědělské techniky" na pozemcích parc. č. st. 112/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. 112/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 348/37 (ostatní 
plocha), parc. č. 348/39 (ostatní plocha) v katastrálním území Novosedly u Strakonic, obec 

Novosedly 

 dne 18.03.2021 pro AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o., IČO 48207322, Vinařického 961, 389 01  

Vodňany II, pro stavbu "Přístavba a stavební úpravy budovy občanské vybavenosti č.p. 35, ul. 

Dopravní, Strakonice a čistírna odpadních vod" na pozemcích parc. č. st. 802 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 636/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Strakonice, obec 

Strakonice 

 dne 11.01.2021 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01  

Strakonice 1, pro stavbu „Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 1415 (bývalé Fezko)“ 
ul. Na Ostrově, Strakonice,  na pozemcích p.č. st. 389/2 a p.č. 1335/2 v katastrálním území 

Strakonice, obec Strakonice 

 dne 11.02.2021 pro Obec Řepice, IČO 00667820, Řepice 1, 386 01  Strakonice 1, 

pro stavbu "Nástavba a stavební úpravy zemědělské budovy za účelem změny užívání  

na objekt občanské vybavenosti“ na pozemku parc. č. st. 20/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 

včetně prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, zpevněných ploch a plochy na tříděný 
odpad na pozemcích parc. č. st. 20/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 18/8 (zastavěná plocha 
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a nádvoří), parc. č. 366/7 (ostatní plocha), 366/33 (ostatní plocha), 475/1 (ostatní plocha), 

432/1 (ostatní plocha), 20/2 (ostatní plocha), 366/104 (ostatní plocha), vše v katastrálním 
území Řepice, obec Řepice 

4. stavební povolení   

 dne 17.02.2021 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 

Strakonice 1, pro stavbu "Stavební úpravy budovy občanské vybavenosti č.p. 305, ul.                    

Na Křemelce, Strakonice" v projektové dokumentaci nazvané "Plavecký stadion Strakonice - 
náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly" na pozemku parc. č. st. 2177                     

v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 18.02.2021 Obec Volenice, IČO 00397342, Volenice 3, 387 16  Volenice, pro stavbu              

"Stavební úpravy dvou budov občanské vybavenosti v areálu ZŠ Volenice, č.p. 112" název dle 
projektové dokumentace: " ZŠ Volenice - plynová kotelna " na pozemcích parc. č. st. 121,                 

st. 188 v katastrálním území Volenice, obec Volenice 

 dne 19.01.2021 pro iwis antriebssysteme spol. s r.o., IČO 63271699, Písecká 893,                 

Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu "Výrobní hala, sklady hořlavých kapalin, retenční 

nádrž" v areálu iwis antriebssysteme spol. s r.o., č.p. 893, ul. Písecká, Strakonice                           

na pozemcích parc. č. 830/8, 830/11, 830/14, 830/15, 1603 v katastrálním území Strakonice, 
obec Strakonice 

 dne 22.02.2021 pro Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 525, IČO 26101637,                                       

P. Bezruče 525, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1, pro  stavbu „Stavební úpravy bytového 
domu č.p. 525“ ul. P. Bezruče, Strakonice na pozemku p.č. st. 660 v katastrálním území 

Strakonice, obec Strakonice 

 dne 18.01.2021  pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 388 01  

Strakonice 1, pro stavbu „Oprava střešního pláště šatnového objektu zimního stadionu 

Strakonice, Na Křemelce čp. 512, Strakonice“ na pozemku p.č. st. 635 v katastrálním území 

Strakonice, obec Strakonice 

 dne 18.02.2021 pro HAMAGA a.s., IČO 25170562, Ratajova 1113/8, 148 00  Praha 4 - 

Kunratice, pro stavbu  „Rodinný dům“ v lokalitě Mezi lesy, vnější rozvody vody, kanalizace,             

el. energie, plynu, akumulační nádrž na dešťové vody  s dešťovou kanalizací, zpevněné plochy 
a oplocení na pozemku parc. č. 480/15 (orná půda) v katastrálním území Strakonice, obec 

Strakonice  

 dne 15.01.2021 pro GARANTINVEST s.r.o., IČO 28125614, Palackého náměstí 94, 386 01 

Strakonice, pro stavbu  "Stavební úpravy prodejně skladovací haly za účelem změny užívání  
na provozní objekt firmy Garantinvest s.r.o." Řepice č.p. 162, na pozemku parc. č. st. 291                 

v katastrálním území Řepice, obec Řepice 

5. veřejnoprávní smlouvy pro provedení stavby: 

 dne 24.03.2021 pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 926, 927, 928, 929, 930, 

931, 932, 933, 945, 946 ve Strakonicích I, IČO 01805827, se sídlem Heydukova 116, 
Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, pro provedení  stavby „Vestavba dvou osobních výtahů             

v bytových domech č. p. 932, č. p. 933“, ul. Mírová, Strakonice, na pozemcích p. č. st. 1482, 

p. č. st. 1483, vše v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 03.03.2021 pro Společenství vlastníků bytů Arch. Dubského 985, Strakonice,                            

Arch. Dubského 985, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1, pro provedení stavby "Stavební 

úpravy osobního výtahu v bytovém domě č.p. 985, ul. Arch. Dubského Strakonice“, na 
pozemku p.č. st. 1990 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice  

 dne 22.02.2021 pro STRAKOTEX II s.r.o., IČO 16820070, Palackého náměstí 86, Strakonice I, 

386 01  Strakonice,  pro provedení stavby „Stavební úpravy domu č. p. 86 – dvorní budova, 

byty 3. NP – 2. etapa“,  Palackého náměstí 86, Strakonice, na pozemku parc. č. st. 330 v 
katastrálním území Strakonice, obec Strakonice 

 dne 19.01.2021 pro Společenství vlastníků bytů čp. 1064 ul. Mlýnská, IČO 26073285, Mlýnská 

1064, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1, pro provedení stavby "Stavební úpravy bytového 
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domu č.p. 1064, ul. Mlýnská,  Strakonice"  v projektové dokumentaci nazvané – modernizace 

osobního výtahu v domě č.p. 1064, Mlýnská, Strakonice, na pozemku parc. č. st. 2106               
v katastrálním území 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. 

 
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  Zeman                              otisk úředního razítka 

vedoucí stavebního úřadu 
 

 
 

Počet listů: 2 

 
Počet příloh: 0 

 
 

Rozdělovník: 

Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa 
 sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 

vlastní 
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