
Identifikátor DS: 4gpbfnq tel:  383 700 111 IČ: 00251810 
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810 

 

 

 

Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/008730/2021/SU/kre  

Sp. zn.: MUST/006867/2021/SÚ/kre  
Žadatel 

EDGE Reality s. r. o.,  
Holečkova 789/49 
150 00  Praha 5-Smíchov 

  

Vyřizuje: Miloslava Krejčová 

Telefon: 383 700 721 

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

  
Datum: 01.03.2021 

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 (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), 
obdržel dne 16.02.2021 žádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou podala  

EDGE Reality s. r. o., IČO 08470774, Holečkova 789/49, 150 00  Praha 5-Smíchov 

(dále jen "žadatel"), ve věci umístění reklamních zařízení na fotografiích v příloze č. 2, umístěných na 

pozemcích města, bez uvedení bližších identifikačních údajů. 

Stavební úřad MěÚ Strakonice v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., sděluje, že na základě žádosti, 
doručené správnímu orgánu, poskytuje následující informace k umístění reklamních zařízení na fotografiích 

v příloze č. 2: 

1) Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), se zařízením pro účely stavebního zákona rozumí 

informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu 
podle § 2 odst. 3 stavebního zákona. Z uvedeného lze dovodit, že informačním a reklamním zařízením 

obvykle nelze rozumět samotné potištění tkaniny, vinylové sítě, reklamní plachty nebo plakáty upevněné 
ke stavbě jednoduchým způsobem provazy, šňůrami, lanky, dráty, hřebíky šrouby či přilepením. 

2) V případech uvedených v příloze č. 2 se nejedná o záměry umístěné na pozemcích města. 

3) K fotografii č. 1 – s ohledem na výše uvedené se nejedná o zařízení ve smyslu stavebního zákona. 

4) K fotografii č. 2 – v případech ozn. č. 1, 2, 4, 5, 6 a 7 se s ohledem na výše uvedené nejedná o zařízení 

ve smyslu stavebního zákona. V případě ozn. č. 3 stavební úřad neeviduje žádné povolení reklamního 
zařízení a dále bude postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování              

a stavebním řádu, v platném znění. 

5) K fotografii č. 3 – v daném případě se stavební úřad již vyjádřil sdělením o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28.01.2021, č. j. MUST/004273/2021/SU/kre. 

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

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          
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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  otisk úředního razítka 
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