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Městský úřad Strakonice 
 Odbor – stavební úřad 

 

Adresát:  
……………………………………………………………………………………. 
 

Naše značka: Vyřizuje:  Datum: 

SZ-MUST/035511/2019/SÚ/rem Ing. Remeš  383 700 750  26.8.2019 

č.j. MUST/037356/2019/SÚ/rem    

 

 

Sdělení Městského úřadu Strakonice, k Vašemu dopisu ze dne 12.8.2019, ve věci poskytnutí 

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

Dne 12.8.2019 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: 

1. Poskytnutí informací o závazných podmínkách pro umístění staveb na ploše ST 61 Územního plánu 

Strakonice, v rozsahu vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, které odpovídají podmínkám samostatné 

správy města Strakonice. 

2. Poskytnutí informací o konkrétní části Územního plánu Strakonice, kterou byla odůvodněna 

povinnost odstranění části stavby v řízení SZ-MUST/013573/2012/SÚ/rem, ze dne 29.5.2012. 

3. Poskytnutí informací o konkrétní části dříve vydaného regulačního plánu Za Stínadly, která je 

v rozporu s následně vydaným Územním plánem Strakonice. 

4. Poskytnutí informací o stanovisku orgánu státní správy lesů, které musí stavební úřad uplatnit při 

vydávání územně plánovacích informací v souladu s Územním plánem Strakonice. 

5. Poskytnutí informace o důvodech stavebního úřadu, pro soustavné a trvalé uplatňování stanoviska 

ŽP/LH/4030/7899/08/Zr ze dne 15.1.2008, zejména při poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

6. Poskytnutí informací o důvodech trvalého uplatňování „ochranného pásma pozemků určených 

k plnění funkcí lesa v šířce 25 m od jejich hranice, ve kterém nelze umístit jakékoliv stavby rodinných 

domů, ani jiné související stavby trvalého charakteru“ při poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

7. Poskytnutí informací o závazném postupu, jakým se musí stavební úřad řídit při uplatňování návrhu 

„ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa v šířce 25 m od jejich hranice, ve kterém 

nelze umístit jakékoliv stavby rodinných domů, sni jiné související stavby trvalého charakteru“, 

přitom se jedná o ochranné pásmo uvedené v § 83 odst. 2 stavebního zákona. 

8. Poskytnutí informací o důvodech uplatňování „ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí 

lesa v šířce 25 m od jejich hranice, ve kterém nelze umístit jakékoliv stavby rodinných domů, ani jiné 

související stavby trvalého charakteru“ při kontrole stavby Pavla Tomana, provedené bez územního 

rozhodnutí stavebního úřadu o ochranném pásmu. 

9. Poskytnutí informací o důvodech, které vedou stavební úřad k výkonu přenesené působnosti bez 

uplatňování stanoviska MUST/027068/2011/ŽP/LH/sek ze dne 22.4.2011, nebo závazného stanoviska 

vydaného ve stejné věci. 

10. Poskytnutí informací o důvodech, které vedou stavební úřad k uplatňování vzdálenosti 25 m od 

katastrální hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa k vymezování stavebních pozemků na 

ploše územního plánu ST 61, jestliže takový požadavek nebyl určen stanoviskem 

MUST/027068/2011/ŽP/LH/sek ze dne 22.4.2011, vydaném v Územním plánu Strakonice. 
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11. Poskytnutí informace o vydání územního rozhodnutí stavebního úřadu o ochranném pásmu, kterým 

byla provedena změna v území, požadovaná regulačním plánem Za Stínadly a stanoviskem 

ŽP/LH/4030/7899/08/Zr ze dne 15.1.2008. 

12. Poskytnutí informace o podmínkách Územního plánu Strakonice, které byly uplatněny při vydání 

územních souhlasů na ploše územního plánu ST 61 v rozsahu vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 

K obsahu Vámi požadované informace sděluje stavební úřad následující skutečnosti: 

K předmětné záležitosti Vám bylo vyčerpávajícím způsobem odpovězeno dopisem č. j. MUST/028298/ 

2018/VED/SEK dne 20.6.2018 a opakovaně mnohokrát předtím. Poslední poskytnutá informace 

v předmětné věci Vám byla zaslána dne 6.3.2019. 

Z Vašich opakovaných podání je zřejmé, že jsou vedeny snahou zvrátit pravomocné rozhodnutí 

stavebního úřadu č. j. MUST/022951/2012/SÚ/rem ze dne 29.5.2012 o nařízení odstranění části stavby. 

K této věci byl vydán rovněž pravomocný rozsudek Nejvyššího správní soudu č. j. 2As 166/2015-33 ze 

dne 27.8.2015, z něhož je zřejmé, že výše uvedené rozhodnutí je platné, vykonatelné a jeho výsledek ani 

v budoucnu nelze žádným způsobem zvrátit. Rozhodnutí je bez ohledu na budoucí okolnosti konečné a 

definitivní. Vezměte prosím na vědomí, že Vaše žádosti a stížnosti v této věci nejsou způsobilé docílit 

změny.  

Snaha o změnu vydaného pravomocného rozhodnutí o odstranění části stavby není smyslem institutu 

poskytování informací. Poskytování informací je realizací ústavně zaručeného práva na informace, nejde 

o univerzální opravný prostředek, kterým by bylo možné napravovat pochybení )ať již skutečná či 

domnělá) v jiných typech řízení. V různých typech řízení jsou účastníkům k dispozici různé opravné 

prostředky. Dojde–li k jejich vyčerpání, nelze pokračovat tak, že žadatel začne využívat zákon o 

svobodném přístupu k informacím k tomu, aby povinný subjekt dodatečně odůvodňoval svá rozhodnutí.  

Je s podivem, že Vámi zvolený způsob jednání ještě považujete za smysluplný. Obdobné žádosti zasíláte 

v různých obměnách již několik let a doslova šikanujete stavební úřad i jiné odbory městského úřadu, tím 

že zneužíváte institut zákona o svobodném přístupu k informacím a úřady jsou povinny otrocky 

odepisovat jedno a totéž a plýtvat tak prostředky určenými na výkon státní správy. Předvídatelnost 

odpovědí je zcela jasná a musí Vám být zřejmé, že docílit tímto způsobem dodatečného povolení je 

nemožné. 

Vyzýváme Vás tudíž, ke splnění povinnosti nařízené výše uvedeným rozhodnutím. 

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  Z e m a n                

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Obdrží: 

…………………………………………………………………………………. 

 

vlastní 
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