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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 12.05.2022 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) „V jakém termínu bylo dostupné zveřejnění veřejné vyhlášky doručující návrh Změny č. 5 územního plánu 
Strakonice dle § 50 odst. 3 stavebního zákona na fyzické úřední desce a elektronické úřední desce, 
respektive kdy došlo k jejímu vyvěšení a sejmutí.“ 

Veřejná vyhláška oznamující konání společného jednání dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o návrhu Změny č. 5 
Územního plánu Strakonice byla vyvěšena na úřední desce dne 08.04.2021 a sejmuta dne 26.04.2021, 
zároveň byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.  

2) „V jakém termínu bylo dostupné zveřejnění veřejné vyhlášky oznamující konání veřejného projednání návrhu 
Změny č. 5 územního plánu Strakonice na fyzické úřední desce a elektronické úřední desce, 
respektive kdy došlo k jejímu vyvěšení a sejmutí.“ 

Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání dle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, návrhu Změny č. 5 Územního 
plánu Strakonice byla vyvěšena na úřední desce dne 05.01.2022 a sejmuta dne 21.01.2022, zároveň 
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění. 

3) „V jakém termínu bylo dostupné zveřejnění veřejné vyhlášky oznamující konání veřejného projednání návrhu 
Změny č. 10 územního plánu Strakonice na fyzické úřední desce a elektronické úřední desce, respektive kdy 
došlo k jejímu vyvěšení a sejmutí.“ 

Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání dle § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, návrhu Změny č. 10 
Územního plánu Strakonice byla vyvěšena na úřední desce dne 26.05.2021 a sejmuta dne 11.06.2021, 
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zároveň byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
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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