
 

 

 

 

Městský úřad Strakonice 

Odbor - stavební úřad  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/020306/2021/SÚ/jež  

Sp. zn.: MUST/019568/2021/SÚ/jež 
Žadatel 
 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

  

Vyřizuje: Ing. Marie Ježková 

Telefon: 383 700 724 

E-mail: marie.jezkova@mu-st.cz 

  
Datum: 21.05.2021 

Vypraveno:   

 

 

 

Sdělení Městského úřadu Strakonice, k Vaší žádosti ze dne 10.05.2021, ve věci poskytnutí 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění: 
 

Dne 10.05.2021 obdržel Městský úřad Strakonice, žádost od pana 

………………………………………………………………………, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
 

Žadatel požaduje poskytnutí informace: 
 

1/ Kdy přesně požádalo Město Strakonice o stavební povolení na investiční akci teplovod pro zásobování  
sídliště Šumavská teplem z Teplárny Strakonice, a. s., který zaměstnanec, úředník nebo politik žádost                               

o vydání stavebního povolení podepsal a zda již bylo uvedené stavební povolení vydáno – kdy a kým. 

2/ Jak je řešeno územní rozhodnutí – kdo a kdy o něho požádal a kdy a kým bylo vydáno. 
3/ V případě, že Město Strakonice o toto stavební povolení nepožádalo, kdo a kdy o uvedené stavební 

povolení požádal. 
 

K obsahu Vámi požadované informace sděluje stavební úřad následující skutečnosti: 

Ad 1/   Město Strakonice o stavební povolení na akci teplovod pro zásobování sídliště Šumavská teplem 

z Teplárny Strakonice, a. s., k dnešnímu dni nepožádalo. 

Ad 2/  O vydání rozhodnutí o umístění stavby ,,Teplofikace sídliště Šumavská, Strakonice“ požádala 

Teplárna Strakonice, a. s., Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1, dne 12.04.2021, 
územní rozhodnutí dosud vydáno nebylo, územní řízení je přerušeno. 

Ad 3/    O stavební povolení na uvedenou akci neobdržel zdejší stavební úřad žádnou žádost. 

 

Současně Vás informujeme, 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  Z e m a n               otisk úředního razítka 

vedoucí stavebního úřadu 
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Počet listů:   1 

Počet příloh: 0 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

………………………………………………………………………………………………. 
 

vlastní 


