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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/055694/2019/ŽP/Pře  

Sp. zn.: MUST/051876/2019/ŽP/3  

  Vážený pan 

Vyřizuje: Ing. Eva Předotová ……………………………….. 

Telefon: 383 700 277 ……………………………….. 

E-mail: eva.predotova@mu-st.cz ………………………………. 

   

Datum: 18. 12. 2019  

Vypraveno:   

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

 

 
Městský úřad Strakonice,  odbor  životního  prostředí,  obdržel dne 25. 11. 2019 Vaši žádost o poskytnutí 

informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci zaslání všech podání, která zaslal pan ………………………………………………., týkající se 

………………………….. a to od roku 2010 do současnosti. Jde o  podání v akci vrtaná studna 

…………………………….. 
 

Vzhledem k tomu, že vyřízení žádosti si vyžádalo obsáhlé vyhledávání a zpracování objemného množství 
informací v písemnostech z období let 2010 – 2019, prodlužil Městský úřad Strakonice, odbor životního 

prostředí, podle § 14 odst. 7  písm. b) zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů,  lhůtu pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací o 10 dní, tj. do 20. 12. 
2019, písemností č. j. MUST/051876/2019/ŽP/Pře, ze dne 05. 12. 2019. 

 
Požadované informace jsou zaslány prostřednictvím datové schránky. 

 

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. 

 
Z důvodu mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací se zveřejňuje pouze tato 

doprovodná informace (§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů). 
 

Ing. Jaroslav Brůžek v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí    otisk úředního razítka 

 

 
Příloha: kopie ….. podání ……………  

 
Rozdělovník: 

……………………………. -  DS + příloha 
 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí  
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