Městský úřad Strakonice
Odbor - stavební úřad
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Naše č. j.:
Sp. zn.:

MUST/007299/2022/SÚ/tom
MUST/007111/2022/SÚ/tom

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Radek Tomášek
383 700 754
radek.tomasek@mu-st.cz

Datum:
Vypraveno:

16.02.2022
viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový
údaj na obálce datové zprávy

Žadatel
…………
…………
………..

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 15.02.2022 žádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
kterou podal
………………………………………………………………………………………………
(dále jen "žadatel"), ve věci reklamního zařízení na pozemku p. č. 526/11 v katastrálním území
Strakonice, obec Strakonice.
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 reklamního zařízení na
pozemku p. č. 526/11 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice:
- stavební úřad neeviduje na pozemku p. č. 526/11 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice, 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.
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
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
Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 111
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Rozdělovník:
……………………………………………………….
vlastní

Stránka 2 z 2

