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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 01.08.2022 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 zaslání kopie příslušné části Změny č. 5 Územního plánu Strakonice, doručené k veřejnému 
projednání, která odůvodňuje nezbytnost přijetí návrhu vlastníka vodovodního řadu a nezbytnost 
takového zásahu do práv dotčených osob byla odůvodněna podle § 2, § 3 správního řádu.“ 
Změna č. 5 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením č. 572/ZM/2022 opatřením obecné 

povahy Zastupitelstvem města Strakonice dne 29.06.2022. Dne 02.08.2022 byla vyvěšena veřejná 
vyhláška oznamující doručení Změny č. 5 Územního plánu Strakonice a úplné znění územního plánu po 

této změně v souladu s § 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nabývá Změna č. 5 
Územního plánu Strakonice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky, tj. dne 17.08.2022. 

Změna č. 5 Územního plánu Strakonice i Úplné znění Územního plánu Strakonice po této změně je 
zveřejněna na internetových stránkách města Strakonice pod odkazem https://www.strakonice.eu/upd-

mesta. Zde je zveřejněno celé opatření obecné povahy včetně Vámi požadovaných informací (zejména 
Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Strakonice obsahující mimo jiné postup pořízení územního 

plánu, odůvodnění souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, odůvodnění souladu se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění 
rozhodnutí a vyhodnocení připomínek). 

 
„2/ Žádáme zaslání kopie příslušné části Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly, doručené 
k veřejnému projednání, která odůvodňuje nezbytnost ochranného pásma lesa v šířce 25 m, kde nelze 
umístit jakoukoliv stavbu trvalého charakteru, a nezbytnost takového zásahu do práv dotčených osob 
byla odůvodněna podle § 2, § 3 správního řádu.“ 

Změna č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly byla vydána usnesením č. 249/ZM/2020 opatřením obecné 
povahy Zastupitelstvem města Strakonice dne 11.11.2020. Změna č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly 

nabyla účinnosti dne 03.02.2021. 
Změna č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly i Úplné znění Regulačního plánu Za Stínadly po této změně 

je zveřejněna na internetových stránkách města Strakonice pod odkazem 

https://www.strakonice.eu/upd-mesta. Zde je zveřejněno celé opatření obecné povahy včetně Vámi 
požadovaných informací (zejména Odůvodnění Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly obsahující 
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mimo jiné postup pořízení územního plánu, odůvodnění souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů, odůvodnění souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů). 

Upozorňujeme, že obsahem Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly nebyla problematika ochranného 
pásma pozemků plnění funkcí lesa, ale komunikační řešení v severozápadní části území. 

 
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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