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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/041297/2020/ŽP/Pře  

Sp. zn.: MUST/041297/2020/ŽP  

  Pan 

Vyřizuje: Ing. Eva Předotová ………………………………. 

Telefon: 383 700 277 ………………………………. 

E-mail: eva.predotova@mu-st.cz ………………………………. 

  ……………………………… 

Datum: 12. 10. 2020  

Vypraveno:   

 

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

 
Městský úřad Strakonice,  odbor  životního  prostředí,  obdržel dne 06. 10. 2020 Vaši žádost o poskytnutí 

informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci poskytnutí informací (půdorysné umístění studny, hloubka, průměr a parametry pažení, 

ocelového pažení a vydatnost vrtu) o vrtaných studních na pozemcích p. č. …………………… v katastrálním 
území …………………. 

 

Městský úřad Strakonice, odbor  životního  prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, dohledal v evidenci 
vodoprávního úřadu následující: 

1) ……..……… v katastrálním území ………………. – vrtaná studna, souřadnice X,Y: ………………, 
hloubka 30 m, hloubení 160 mm, vystrojení 125 mm 

2) ……………… v katastrálním území …………………… – není evidovaná žádná studna 

3) ……………… v katastrálním území …………………… – není evidovaná žádná studna 
4) ……………… v katastrálním území …………………… – vrtaná studna, souřadnice X,Y: ………………., 

hloubka 40 m, hloubení 178 mm, vystrojení 125 mm 
5) …………….. v katastrálním území …………………. – vrtaná studna, hloubka 13 m, vystrojení 100 

mm 

Ostatní, Vámi požadované informace, nejsou ve spisové dokumentaci uvedeny. 
Vodoprávní úřad upozorňuje, že v evidenci vodoprávního úřadu nejsou evidovány veškeré studny  v této 

rekreační oblasti. 
Požadované informace jsou zaslány emailem. 

 
 

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 v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí   otisk úředního razítka 

 
 

Rozdělovník: 
………………….. – emailem: …………………………. 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí  

mailto:epodatelna@mu-st.cz

