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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 17.05.2022 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 oprávněného k vydání stanoviska k ochraně vodovodního řadu Vítkov

Kuřidlo“

Úprava vztahů vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě
je řešena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Na základě tohoto zákona není
uplatňováno stanovisko dotčeného orgánu v rámci pořizování územně plánovací dokumentace nebo
její změny dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
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 (§ 23a stavebního zákona) připomínka a námitka.

„2/ číslo jednací, značku pod kterou bylo stanovisko dotčeného orgánu vydáno, včetně data jeho vydání“

Z výše uvedené odpovědi na dotaz č. 1 vyplývá, že k návrhu Změny č. 5 Územního plánu Strakonice
pořizované dle stavebního zákona nebylo k ochraně vodovodního řadu Vítkov uplatněno žádné
stanovisko dotčeného orgánu.

„3/ označení právního předpisu podle kterého bylo stanovisko vydáno“
Viz odpověď na dotaz č. 1 a 2.

„4/ obsah stanoviska dotčeného orgánu shodný s obsahem uvedeným v odůvodnění návrhu Změny
č. 5 Územního plánu Strakonice, předloženém k veřejnému projednání 21.2.2022 “
Viz odpověď na dotaz č. 1 a 2.

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.
Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna:
epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 111
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

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
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
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