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Městský úřad Strakonice 
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Váš dopis zn.:  
Ze dne: 22.08.2022 
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Vyřizuje: Ing. Denisa Hlaváčová  

Telefon: 383 700 831  
E-mail: denisa.hlavacova@mu-st.cz  
   

Datum: 01.09.2022  

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

 

 

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 22.08.2022 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) „Žádáme poskytnutí informace o právním předpisu, který vyžaduje zachování „potřebné“ šíře 

nezasažitelného volně přístupného prostoru nad vodovodním potrubím řadu Vítkov – Kuřidlo, jako 
podmínku plnění  funkce  vodovodního řadu  při zásobování  území pitnou vodou.“  

Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu 

nebo kanalizace jsou stanoveny § 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. 

V rámci pořizování Změny č. 5 Územního plánu Strakonice byla k ochraně vodovodního řadu Vítkov dle 

zákona o vodovodech a kanalizacích uplatněna Jihočeským vodárenským svazem jakožto oprávněným 
investorem připomínka a námitka. Zachování „potřebné“ šíře nezasažitelného volně přístupného 

prostoru nad vodovodním potrubím řadu Vítkov – Kuřidlo plyne z návrhu rozhodnutí o uplatněné námitce 
oprávněného investora, Jihočeského vodárenského svazu, o které rozhodlo Zastupitelstva města 

Strakonice usnesením č. 572/ZM/2022 dne 29.06.2022. 
 
2) „Žádáme poskytnutí informace o právním předpisu, kterým je určen limit pro umístění jakýchkoliv 

staveb rodinných domů nebo jiných trvalých staveb nejméně 25 m od hranice lesních pozemků 
(pozemky určené k plnění funkcí lesa).“ 

Stanovení předpokladů pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího 
nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale 

udržitelného hospodaření v něm, je řešena zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. Dle § 14 odst. 2 lesního zákona je k umístění staveb, 
zařízení a terénních úprav na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje 

lesa (tzv. ochranné pásmo lesa), nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas, který je 
možno vázat na splnění určitých podmínek, je závazným stanoviskem podle správního řádu (není 

samostatným správním rozhodnutím). Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění 
stavby nebo územní souhlas, pro rozhodnutí o povolení stavby nebo terénních úprav příslušného 

stavebního úřadu. 
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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 v. r. 

vedoucí odboru 
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