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Městský úřad Strakonice 

Odbor rozvoje  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
 
 
 

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 11.07.2022 

 
Naše č. j.: 
Sp. zn.: 

MUST/029362/2022 
SZ MUST/029362/2022 

 

 
Vyřizuje: Ing. Denisa Hlaváčová  

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

  

Datum: 21.07.2022  

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 11.07.2022 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/ Způsob, jakým Ing. Slámová splnila povinnost určenou v  §  192  stavebního zákona  ve  spolupráci  
se  stavebním úřadem a  příslušným vodoprávním  úřadem  při projednávání  Změny č. 5 Územního 
plánu Strakonice.“ 
V ustanovení § 192 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, je uvedeno, že „na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, 
pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Pořízení Změny č. 5 Územního plánu Strakonic se řídí dle §§ 43-54 
stavebního zákona, které přesně upravují proces pořízení územně plánovací dokumentace včetně 

změny. Z čehož vyplývá, že při projednávání změny územního plánu jsou uplatňovány postupy dle 

stavebního zákona, ve vazbě na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném 
znění (správní řád). Jedná se především o ustanovení týkající se opatření obecné povahy, doručování 

veřejnou vyhláškou, doručování písemností a vypočet lhůt. 
V procesu pořizování Změny č. 5 Územního plánu Strakonice pořizovatel dle § 50 stavebního zákona 

oznámil místo a dobu konání společného jednání jednotlivě (mimo jiné) dotčeným orgánům, a to 

dopisem ze dne 08.04.2022 pod č.j. MUST/014093/2021/OR/hav. Pořizovatel dotčené orgány vyzval k 
uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Dále dle ustanovení § 52 stavebního zákona k 

veřejnému projednání pořizovatel přizval (mimo jiné) dotčené orgány,  a to dopisem ze dne 04.01.2022 
pod č.j.  MUST/000387/2022/OR/hav. Dotčené orgány mohly uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního 

zákona) změněny.  
 

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 
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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 
          

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