
 
Identifikátor DS: 4gpbfnq tel:  383 700 111 IČ: 00251810 
e-podatelna:        epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810 

 

 

Městský úřad Strakonice 

Odbor rozvoje  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  
  
  

Váš dopis zn.:   
Ze dne: 21.10.2019  
Naše č. j.: OR/19/bas-69/V-220  
Sp. zn.: MUST/046186/2019  
   
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Bašta  
Telefon:   
E-mail:   
   

Datum: 31.10.2019  
Vypraveno:   

 
 

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 21.10.2019 o poskytnutí seznamu vlastníků technické 
infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Strakonice sděluje následující: 
 
Veškeré informace o vlastnících technické infrastruktury, kterými zdejší orgán územního plánování 
disponuje, jsou dostupné na Geoportálu Jihočeského kraje. Prostřednictvím služby Geoportálu 
Jihočeského kraje je plněna povinnost zveřejňovat informace o technické infrastruktuře a jejím 
vlastníkovi dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. Služba vychází z dat územně analytických podkladů jednotlivých ORP v rámci 
Jihočeského kraje., resp. údajů o území dle § 27 odst. 2, 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Odkaz na službu dle § 166 odst. 2 tohoto zákona: 
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/informace-o-technicke-infrastrukture/.  
 
Požadované struktuře a formátu dat uvedeného ve Vaší žádosti (soubor .xls, .xlsx, .csv) není možné 
vyhovět na základě  § 4a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vzhledem k nepřiměřené zátěži pro povinný subjekt. Žádosti je vyhověno tím, že 
informace je poskytnuta jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem. 
 
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   

     



Stránka 2 z 2 

Počet listů: 1 

Počet příloh: 0 

Počet listů příloh: 0 

 

 
 
Rozdělovník:  
 

I. žadatel:     
 
II. ostatní:  
vlastní + spis 


