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Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/043221/2021/SÚ/žáč  

Sp. zn.: MUST/041107/2021/SÚ/žáč Žadatel 
 
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: 15.10.2021 

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 04.10.2021 

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 příslušným správním orgánem za období od 01.07.2021 do 30.09.2021 týkající se pozemních 

staveb (budov) pro právnické osoby. 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) jsou požadovány alespoň  
tyto informace:  

 identifikaci žadatele (jméno právnické osoby 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 souhlas: 

 dne 17.08.2021 pro Základní školu Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838, Dukelská 166, 
Strakonice II, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu " Dřevěný přístřešek " v areálu Základní školy 
Strakonice, Dukelská 166, na pozemku parc. č. st. 182/1 v katastrálním území Nové 

Strakonice, obec Strakonice 

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

 dne 15.07.2021 pro HAMAGA a.s., IČO 25170562, Ratajova 1113/8, 148 00  Praha 4 - 
Kunratice, pro stavbu „Rodinný dům“ vnější rozvody vody, kanalizace, el. energie, plynu, 

akumulační nádrž na dešťové vody  se vsakem, zpevněné plochy a oplocení, na pozemku 
parc. č. 480/22 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice  

3. společné povolení:  

 dne 27.09.2021 pro Obec Střelské Hoštice, IČO 00251844, Střelské Hoštice 83, 387 15  
Střelské Hoštice, pro stavbu "Přístavba a stavební úpravy kulturního domu, včetně vodovodní                            
a kanalizační přípojky a zpevněných ploch" na pozemcích parc. č. st. 18/2, parc. č. 373/1, 

374/1, 374/2, 1247/5, 1292/1, 1363 v katastrálním území Střelské Hoštice, obec Střelské 
Hoštice 

 dne 01.09.2021 pro Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., IČO 46678379,  
Radošovice 83, 386 46 Strakonice 1, pro stavbu "Expediční hala krmných směsí včetně 
technologického mostu a expedičních zásobníků" v žádosti a dokumentaci pod názvem 

„Expediční hala ZZN Strakonice“ na pozemku parc. č. 178/2 v katastrálním území Radošovice                    

u Strakonic, obec Radošovice 

 dne 09.09.2021 pro Městys Štěkeň, IČO 00251895, Na Městečku 20, 387 51  Štěkeň, pro 
stavbu „Garáž“ v žádosti a dokumentaci pod názvem „Garáž pro obecní a hasičskou techniku“ 

na pozemcích parc. č. st. 81/1, parc. č. 156/1, 157/2, 157/5 v katastrálním území Štěkeň, 
obec Štěkeň 

 dne 01.09.2021 pro Dolejš, s.r.o., IČO 28111141, Štěchovice 1, 387 16  Volenice, pro stavbu   
"Stáj"  na pozemcích parc. č. st. 1, parc. č. 95/1, 760/3 v katastrálním území Štěchovice, obec 

Štěchovice 

 dne 28.07.2021 pro ESCO CZ, spol. s  r. o., IČO 26050218, Radomyšl 267, 387 31  Radomyšl, 
pro stavbu "Přístavba výrobní a skladové haly“ včetně stavebních úprav části stávající haly na 

pozemcích parc. č. st. 530, parc. č. 1363/5, 1363/7, 1363/8, 1363/10, 1363/12, 1425/15                              
v katastrálním území Radomyšl, obec Radomyšl  

 dne 19.07.2021 pro Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01  
Strakonice 1, pro stavbu „Dřevěný přístřešek“ na pozemku parc. č. 10/2 v katastrálním území 
Nové Strakonice, obec Strakonice 

 dne 01.07.2021 pro DURA Automotive CZ, k.s., IČO 61173151, Riegrova 495, 388 01  Blatná, 
pro stavbu  "Objekt zásobování technickými plyny" v žádosti pod názvem "Úpravy výrobní haly 

č. 64, SO 03 Objekt zásobování technickými plyny" v areálu ČZ, a.s., ul. Tovární č.p. 202, 
Strakonice,  na pozemku st. p. 219/1 v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice 

 dne 19.07.2021 pro OnSite Power 3 s. r. o., IČO 25062484, Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 
5-Stodůlky, pro stavbu ,,Instalace plynové kogenerační jednotky AstenJohnson Strakonice“              
na pozemcích st. p. č. 945/1, st. 945/15, st. 4165, p. č. 1705 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Strakonice, obec Strakonice 

4. stavební povolení  

 dne 15.09.2021 pro Obec Přešťovice, IČO 00251704, Přešťovice 36, 386 01 Strakonice 1, pro 
stavbu " Stavební úpravy budovy občanské vybavenosti - fotbalových kabin " na pozemku 

parc. č. st. 183 v katastrálním území Přešťovice, obec Přešťovice 
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 dne 24.08.2021 pro Cara Plasma s.r.o., IČO 01552376, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 

1-Nové Město, pro stavbu " Stavební úpravy budov č.p. 55, Velké náměstí, a č.p. 56, ul. U Sv. 
Markéty, Strakonice " na pozemcích parc. č. st. 154, st. 155 v katastrálním území Strakonice, 

obec Strakonice 

 dne 26.07.2021 pro Kaufland Česká republika v.o.s., IČO 25110161, Bělohorská 2428/203, 
Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69, pro stavbu „OC Kaufland Strakonice - SO 90 Objekt 

nákupního zařízení; SO 92 Sprinklerová nádrž; SO 91 Označení provozovny, reklamní pylon;              
SO 90.16 Trafostanice“, na pozemcích parc. č. 269/1, 270/1, 272/1 v katastrálním území 

Strakonice, obec Strakonice  

5. souhlas s ohlášením stavby  

 dne 08.07.2021 pro Kotva při strakonické nemocnici, z.s., IČO 06971946, Radomyšlská 336, 
Strakonice I, 386 01  Strakonice 1, pro stavbu  "Stavební úpravy 2. NP objektu občanské 

vybavenosti - rozšíření kapacity DZR" v areálu Nemocnice Strakonice, ul. Radomyšlská č.p. 
336, Strakonice, na pozemku parc. č. st. 420 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 
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