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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, obdržel dne 30.05.2022 žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost byla podaná ….  
 
Předmětem žádosti je poskytnutí následujících informací: 
„1/ Označení správního orgánu města, označení funkce a sdělení jména vedoucího zaměstnance MÚ 
Strakonice, který je pověřen řízením státní správy na úseku vodovodů a kanalizací, prováděním dozoru 
nad dodržováním zákona č. 274/2001 Sb., a výkonem přenesené působnosti ve věcech stanovených 
zákonem č. 274/2001 Sb.“ 
Státní správu na úseku vodovodů a kanalizací vykonávají v souladu s § 27 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), v platném znění, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, konkrétně Městský úřad 
Strakonice, Odbor životního prostředí. Vedoucím odboru je Ing. Jaroslav Brůžek. 
Nicméně v procesu pořizování územních plánů obcí není zdejší Odbor životního prostředí dotčeným 
orgánem v oblasti vodovodů a kanalizací. 
 
„2/ Informaci o spolupráci Ing. Slámové s příslušným vodoprávním úřadem při pořizování Změny č. 5 
Územního plánu Strakonice.“ 
V procesu pořizování územních plánů obcí, respektive Změny č. 5 Územního plánu Strakonice, není 
zdejší Odbor životního prostředí dotčeným orgánem v oblasti vodovodů a kanalizací. 
 
„3/ Informaci  o možném dotčení práv Jihočeského vodárenského svazu způsobeném návrhem Změny 
č. 5 Územního plánu Strakonice, ve kterém nebylo uplatněno stanovisko vodoprávního úřadu“ 
Jihočeský vodárenský svaz je oprávněným investorem dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Jihočeský vodárenský svaz je oprávněn 
svá práva v procesu pořizování územně plánovací dokumentace nebo její změny uplatňovat podáním 
příslušné připomínky nebo námitky (§ 47, § 50, § 52, § 55a,b stavebního zákona). 
 
„4/ Informaci o uplatnění první části a přiměřeně druhé části správního řádu při vyřizování námitky 
Jihočeského vodárenského svazu, přijaté Ing. Slámovou 21.5.2021 pod  značkou MUST/021705/ 
2021/Or/cer“ 
Územní plán je opatřením obecné povahy, při jeho pořizování je postupováno dle příslušných ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, ve 
vazbě na ustanovení § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
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Upozorňujeme, že dne 21.05.2021 pod zn. MUST/021705/2021/OR/cer nebyla Jihočeským vodárenským 
svazem uplatněna námitka, ale připomínka dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 
 
S připomínkami uplatněnými dle § 50 odst. 3 stavebního zákona je nakládáno následovně: 

- V souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu a na základě vyhodnocení výsledků 
projednání zajistí upravení návrhu. 

 
S námitkami uplatněnými v rámci procesu pořizování územního plánu je nakládáno následovně: 

- V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 
územního plánu. Návrh doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu 
a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán 
nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že 
s návrhy pořizovatele souhlasí. 

- O námitkách rozhoduje v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. V případě Územního plánu 
Strakonice a jeho změn je to Zastupitelstvo města Strakonice. 

 
„5/ Informaci o přezkoumání souladu návrhu Změny č. 5 Územního plánu Strakonice s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
a uplatnění výsledku přezkoumání v odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Strakonice předložené 
k veřejnému projednání 21.2.2022“ 
Veškeré požadované informace jsou obsahem Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Strakonice (ve 
verzi návrhu k veřejnému projednání, jak je požadováno), které je k dispozici na internetových 
stránkách města Strakonice pod odkazem: https://www.strakonice.eu/content/zmena-c5-uzemniho-
planu-strakonice, dokument s názvem: „Návrh Změny č. 5 ÚP ST - Textová část - odůvodnění - návrh 
pro veřejné projednání“ 
 
V případě potřeby doplnění dalších informací a nahlédnutí do dokumentů spisu je možné se obrátit přímo 
na Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Pořizováním územně plánovací 
dokumentace pro město Strakonice je pověřena Ing. Denisa Hlaváčová, tel. 383 700 831, e-mail: 
denisa.hlavacova@mu-st.cz, popř. je možné se obrátit na Ing. Jaroslava Baštu, vedoucího oddělení 
úřadu územního plánování, tel. 383 700 830, e-mail: jaroslav.basta@mu-st.cz. 
 
Tato poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, bude zveřejněna na webových stránkách Města Strakonice tak, jak stanoví 
předmětný právní předpis o svobodném přístupu k informacím. 
 
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. arch. Marta Slámová  
vedoucí odboru 
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