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Městský úřad Strakonice 
 

 odbor životního prostředí   

 

Žadatel 
 

Naše značka:                                                    Vyřizuje, tel.:                                            Dne: 

                      16. srpna 2017 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 3. srpna 2017, Vaši žádost o poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci 

„postupu orgánu státní správy lesů při vydávání stanovisek  a závazných stanovisek“. 
 

Odpověď na dotazy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4: 
Informace Vám byla poskytnuta již ve Sdělení Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, 

zn. MUST/024088/2015/ŽP/LH/sek, ze dne 5. června 2015, které jste převzal dne 23. června 2015. 

 

Odpověď na dotaz č. 5, č. 6: 

Pojmem parcela se dle katastrálního zákona chápe pozemek, který je geometricky a polohově určen, 

zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Vzdálenost 50 m od okraje lesa se tedy určuje 

od hranice konkrétní parcely. 

 
Odpověď na dotaz č. 7: 

Informace Vám byla poskytnuta již ve Sdělení Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, 

zn. MUST/002268/2017/ŽP/LH/sek, ze dne 25. ledna 2017, které jste převzal dne 20. února 2017. 

 
Odpověď na dotaz č. 8: 

Informace Vám byla poskytnuta již ve Sdělení Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, 

zn. MUST/024088/2015/ŽP/LH/sek, ze dne 5. června 2015, které jste převzal dne 23. června 2015. 

 
Odpověď na dotaz č. 9: 

Ohledně dotazů týkajících se zákona. č.183/2006 Sb. v platném znění (stavebního zákona) vč. jeho 

prováděcích předpisů Vás odkazujeme na písemná sdělení zdejšího stavebního úřadu k Vašim dopisům 

z roku 2015, 2016, 2017. 

 

Odpověď na dotaz č. 10: 

Vaše stížnost na postup Městského úřadu Strakonice při vyřizování žádosti o informace, ze dne                

13. června 2017 byla postoupena příslušnému správnímu orgánu v souladu  s § 16a odst. 4 zákona             

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  a v souladu  s § 178 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb,s právní řád, v platném  

 
Odpověď na dotaz č. 11: 

Viz odpověď na dotaz č. 10. 

 
Odpověď na dotaz č. 12: 

Informace Vám byla poskytnuta již ve Sdělení Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, 

zn. MUST/024088/2015/ŽP/LH/sek, ze dne 5. června 2015, které jste převzal dne 23. června 2015. 
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Odpověď na dotaz č. 13: 

Vyjádření místně příslušného odborného lesního hospodáře je jedním z podkladů pro rozhodnutí orgánu 

státní správy lesů v konkrétní věci. 

 

Odpověď na dotaz č. 14: 

Informace Vám byla poskytnuta již ve Sdělení Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, 

zn. MUST/024088/2015/ŽP/LH/sek, ze dne 5. června 2015, které jste převzal dne 23. června 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….    otisk úředního razítka 
                Ing. Jaroslav Brůžek 

vedoucí odboru životního prostředí  

                      v.r. 

 

 

 
Rozdělovník: 
 

Obdrží 
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