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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/024073/2020/ŽP/Před  

Sp. zn.: MUST/024073/2020/ŽP  

  Pan 

Vyřizuje: Ing. Michal Předota …………………………………… 

Telefon: 383 700 271 …………………………………… 

E-mail: michal.predota@mu-st.cz …………………………………… 

   

Datum: 12.06.2020  

Vypraveno:   

 
 

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

 

Městský úřad Strakonice,  odbor  životního  prostředí, obdržel dne 05.06.2020 Vaši žádost o poskytnutí 
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, ve věci zaslání informace o vedení vodoprávních a stavebních řízení a řízení ve věci povolení 
k nakládání s vodami pro potřeby objektu č. p. 3 v místní části Sudoměř a pro potřeby objektů na 

pozemcích p. č. st. 52, st. 53, st. 54, st. 55, st. 56, st. 63, st. 64, st. 65, st. 70, st. 71, 95/4, 95/5, 95/6 

v katastrálním území Sudoměř u Čejetic a ve věci zaslání příslušných rozhodnutí. 
 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad sděluje, že: 
 

1) nevedl žádné správní řízení a nevydal žádné povolení k nakládání s vodami dle zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, týkající 

se objektu č. p. 3 v místní části Sudoměř, 
 

2) nevedl žádné správní řízení a nevydal žádné stavební povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a dle zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, týkající se 

objektu č. p. 3 v místní části Sudoměř, 
 

3) vedl tři správní řízení o povolení k nakládání s vodami (společně se stavebním povolením) dle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, 

týkající se objektů na pozemcích p. č. st. 53 a st. 54 v k. ú. Sudoměř u Čejetic, 
 

4) vedl tři správní řízení o povolení ke stavbě vodních děl (společně s povolením k nakládání s 
vodami) dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

v platném znění, a dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, týkající se objektů na pozemcích p. č. st. 53 a st. 54 v k. ú. Sudoměř 

u Čejetic 
 

Požadované informace včetně příloh jsou zaslány písemně. 
 

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. Jaroslav Brůžek 

vedoucí odboru životního prostředí 
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Příloha: 3x kopie rozhodnutí  

 
Rozdělovník: 

…………………………………………………………………………… 
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