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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 21. února 2019, Vaši žádost o poskytnutí 

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

Informací o městském mobiliáři a zeleni. 
 

K bodu č. 1) Vaší žádosti sdělujeme, že Město Strakonice eviduje městský mobiliář prostřednictvím 

pasportu. Tento pasport obsahuje data o městském informačním a orientačním systému a o lavičkách. 

Pasport odpadkových košů nebyl prozatím převeden do aktuálně používaného zobrazovacího prostředí 

systému GIS. Sdílení informací o městském mobiliáři (formou otevřených dat), není v tuto chvíli umožněno. 

 

K bodu č. 2) sdělujeme, že Město Strakonice disponuje zpracovaným pasportem městské zeleně. Sdílení 

informací o zeleni a jejím stavu (formou otevřených dat), není v tuto chvíli umožněno. 

 

K bodu č. 3) informace o počtech:  

a) aktuálně evidujeme 965 laviček, které mají ve správě Technické služby Strakonice s.r.o., 

b) aktuálně evidujeme 430 odpadkových košů (data k 8/2017), které mají ve správě Technické služby 

Strakonice s.r.o., 

c) aktuálně evidujeme 6061 stromů, které mají ve správě Technické služby Strakonice s.r.o. 

 

Současně Vás informujeme, že město Strakonice, v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované žádosti 

o poskytnutí informace, 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. 

 

 
 - otisk úředního razítka – 

 

 

 
 ........................................................ 

 Ing. Jaroslav Brůžek 

 vedoucí odboru životního prostředí 
  v.r. 
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Rozdělovník: 
 

Obdrží na doručenku:  
-  XXX (datovou schránkou) 

 

 

Na vědomí:   

-  vlastní 2x 

 

 

Vypraveno dne: viz časový údaj na obálce datové zprávy 
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