
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/000010/2021/SÚ/žáč  

Sp. zn.: MUST/052445/2020/SÚ/žáč Žadatelka 
 
……………….. 

  

Vyřizuje: Zdenka Žáčková 

Telefon: 383 700 752 

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

  
Datum: 06.01.2021 

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 23.12.2020 

žádost, kterou opakovaně podala    

…………………………………………………. 

(dále jen "žadatelka"), ve věci staveb 

" Jiné stavby a zahradní chata " 
zahrádkářská osada Kulovatka 

na pozemcích parc. č. st. 633/2, st. 636, st. 637, st. 638, st. 640, st. 1195 vše v katastrálním území 
Nové Strakonice, obec Strakonice. Stavební úřad MěÚ Strakonice ve věci předmětných staveb 

v zahrádkářské lokalitě Kulovatka již poskytl na základě žádosti doručené stavebnímu úřadu dne 

15.07.2019 informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, sděleními ze dne 25.07.2019 a 03.02.2020. Následně ………………. dne 02.12.2019 podala 

podnět k prověření existence výše uvedených staveb, na jehož základě stavební úřad provedl kontrolní 
prohlídky staveb a jejich vlastníci předložili písemnosti v dané věci, vztahující se k předmětným 

stavbám.  

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

nové žádosti, poskytuje kopie dalších písemností k předmětným stavbám, které stavební úřad MěÚ 
Strakonice zejména obdržel od vlastníků staveb:  

1. kopie písemností k budově "zahradní chatky" na pozemku parc. č. st. 1195 v k.ú. Nové 

Strakonice  

2. kopie písemností k budově "jiná stavba" na pozemku parc. č. st. 633/2 v k.ú. Nové Strakonice 

(rozhodnutí MNV ze dne 19.11.1963, zn. Výst. 4333/63 nebylo dohledáno – údaje jsou 
uvedeny na části schválené dokumentace stavby a rozhodnutí MNV o povolení přístavby 

kuchyně ze dne 28.08.1975, č. 2169/75 je uvedeno pouze v evidenčních knihách stavebního 
úřadu) 

3. kopie písemností k budově "jiná stavba" na pozemku parc. č. st. 636 v k.ú. Nové Strakonice  

4. kopie písemností k budově "jiná stavba" na pozemku parc. č. st. 637 v k.ú. Nové Strakonice  

mailto:epodatelna@mu-st.cz


Stránka 2 z 2 

5. kopie písemností k budově "jiná stavba" na pozemku parc. č. st. 638 v k.ú. Nové Strakonice  

6. kopie písemností k budově "jiná stavba" na pozemku parc. č. st. 640 v k.ú. Nové Strakonice 

(rozhodnutí MNV ze dne 08.06.1960, zn. Výst. 16-520/60 nebylo dohledáno – údaje jsou 
uvedeny na části schválené dokumentace stavby). 

 

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 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                              otisk úředního razítka 
vedoucí stavebního úřadu 
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