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Městský úřad Strakonice 
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Váš dopis zn.:  
Ze dne: 21.06.2022 

 

Naše č. j.: 
Sp. zn.: 

MUST/026724/2022/OR/hav 
SZ MUST/026724/2022 

  

Vyřizuje: Ing. Denisa Hlaváčová  

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

Datum: 01.07.2022  

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 21.06.2022 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 města, který na žádost stavebníků nebo investorů staveb vydává závazné 
stanovisko, kterým chrání vodovodního řadu před záměrem žadatele na umístění stavby.“ 

Veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací podle § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

v platném znění, vykonávají 
a) obecní úřady, 

b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských újezdů, 

c) stavební úřady, 
d) krajské úřady, 

e) ministerstvo, 
f) Ministerstvo obrany. 

Státní správu na úseku vodovodů a kanalizací vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
v případě města Strakonice se jedná o Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí. 

 

„2/ Označení správního orgánu města, který je podle správního řádu účastníkem územního řízení, 
vedeném stavebním úřadem MÚ Strakonice.“ 

Účastníky územního řízení stanovuje § 85 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

(1) Účastníky územního řízení jsou 

a) žadatel, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 

(2) Účastníky územního řízení dále jsou 
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
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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  

vedoucí odboru 
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