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

Naše č. j.:
Sp. zn.:

MUST/001861/2022/SÚ/žáč
MUST/000516/2022/SÚ/žáč

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Zdenka Žáčková
383 700 752
zdenka.zackova@mu-st.cz

Datum:
Vypraveno:

13.01.2022

Žadatel
Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5-Smíchov

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 04.01.2022
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 01.10.2021 do 31.12.2021 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.

Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz

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

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

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:
SPOLEČNÝ SOUHLAS




dne 12.11.2021 pro Obec Kraselov, IČO 00251364, Kraselov 53, 387 16 Volenice, pro stavbu
“Přístřešek“ na pozemku parc. č. 8/3 v katastrálním území Kraselov, obec Kraselov
dne 08.12.2021 pro HAMAGA a.s., IČO 25170562, Ratajova 1113/8, 148 00 Praha 4 Kunratice, pro stavbu „Rodinný dům“ přístřešek pro auto, vnější rozvody vody, kanalizace, el.
energie a plynu, dešťová kanalizace s akumulační nádrží, zpevněné plochy, oplocení na
pozemku p.č. 480/26 (orná půda); přeložka lampy veřejného osvětlení na pozemku p.č.
480/28, vše v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice, lokalita Mezi Lesy

OHLÁŠENÍ STAVBY


dne 28.12.2021 pro Znakon Reality s. r. o., IČO 04747445, Sousedovice 44, 386 01
Strakonice, pro stavbu “Úprava restaurační předzahrádky“ na pozemku parc. č. 679/3
v katastrálním území Nové Strakonice, obec Strakonice, u stávající restaurace v objektu
občanské vybavenosti č. p. 94, ul. Na Ohradě, Strakonice

SPOLEČNÉ POVOLENÍ













dne 05.11.2021 PRO AGRO PRODUKCE s.r.o., IČO 29045258, Nedokončená 1618, Praha 9Kyje, 198 00 Praha 98, pro stavbu "Přístavba a stavební úpravy haly pro chov nosnic" (Farma
Radomyšl - hala č. 1) na pozemcích parc. č. st. 295/1 a parc. č. 950/136, 950/150
v katastrálním území Radomyšl, obec Radomyšl
dne 01.11.2021 pro Zemědělské obchodní družstvo Němětice, IČO 00113794, Nihošovice 24,
387 01 Volyně, pro stavbu "Stáj pro dojnice" na pozemcích parc. č. st. 38/3, parc. č. 796/1,
798/7, 796/2, 798/6, 798/8, 811/1, 811/2, 813/2, 813/3, 814/3, 814/4 v katastrálním území
Úlehle, obec Úlehle
dne 01.11.2021 pro Farma Ohrazenice, s.r.o., IČO 47237597, Ohrazenice 2, 387 16 Volenice,
pro stavu "Stáj pro koně" jímka na dešťovou vodu a zpevněné plochy
na pozemcích parc. č. 114/1, parc. č. 199/1, parc. č. st. 1/1 v katastrálním území Ohrazenice
u Tažovic, obec Volenice
dne 11.11.2021 pro Pošumaví, a.s., IČO 26018527, Střelské Hoštice 194, 387 15 Střelské
Hoštice, pro stavbu "Hala pro výkrm brojlerů" na pozemcích parc. č. st. 87/1, st. 88/1, parc.
č. 730/1, 734/1 , 730/18 katastrálním území Kozlov nad Otavou, obec Střelské Hoštice
dne 03.12.2021 pro Zemědělské družstvo Novosedly, IČO 00113824, Novosedly 73, 387 16
Volenice,
pro
stavbu
Přístavba
a
stavební
úpravy
stáje
pro
skot"
na pozemcích parc. č. st. 90/1 st. 90/4, parc. č. 348/34, 348/36 v katastrálním území
Novosedly u Strakonic, obec Novosedly
dne 10.12.2021 pro KOVOS ST s.r.o., IČO 63250446, Řepice 123, 386 01 Strakonice 1, pro
stavbu "Stavební úpravy a přístavba stávající výrobní haly kovoobrábění" Řepice č.p. 123
na pozemcích parc. č. st. 315, st. 222, st. 228, parc. č. 77/34 v katastrálním území Řepice,
obec Řepice
dne 29.12.2021 pro Zemědělské družstvo Novosedly, IČO 00113824, Novosedly 73, 387 16
Volenice " Stavební úpravy zemědělské stavby a vnější kabel NN " na pozemcích parc.
č. st. 112/1, parc. č. 348/39 v katastrálním území Novosedly u Strakonic, obec Novosedly

STAVEBNÍ POVOLENÍ


dne 22.11.2021 pro Milisterfer s.r.o., IČO 07164238, Radošovice 146, 386 01 Strakonice 1,
pro stavbu “Prodejna zahradní a zemědělské techniky Milisterfer, Radošovice zpevněné plochy
a parkoviště, opěrné stěny, terénní úpravy“ na pozemcích parc. č. st. 242, parc. č. 251/1,
253/2, 253/3, 268/1, 271/1, 1048/2 a terénní úpravy zemního valu na pozemku parc.
č. 1072/2, vše v katastrálním území Radošovice u Strakonic, obec Radošovice
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dne 19.10.2021 pro Proing ST s.r.o., Ing. Václav Martan, IČO 09690131, Bavorova 990,
Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, pro stavbu "Stavební úpravy pro změnu užívání prodejny
na kancelářské prostory" bytový dům č.p. 990, ul. Bavorova, Strakonice, na pozemcích parc.
č. st. 2135 a parc. č. 217/2 v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice
dne 29.11.2021 pro Dolejš, s.r.o., IČO 28111141, Štěchovice 1, 387 16 Volenice, pro stavbu
„Stavební úpravy části hospodářského objektu za účelem změny užívání na stáj pro koně“ na
pozemku parc. č. st. 1 v katastrálním území Štěchovice, obec Štěchovice
dne 21.12.2021 pro Obec Volenice, IČO 00397342, Volenice 3, 387 16 Volenice, pro stavbu
"Vytápění objektu zdravotního střediska č.p. 41 a objektu školní jídelny s kuchyní č.p. 134" na
pozemcích parc. č. st. 163/1, st. 163/3 v katastrálním území Volenice, obec Volenice.

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
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

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
vlastní
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