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Město Strakonice 

Městský úřad Strakonice  

Odbor vnitřních věcí  

Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  

  

   
Váš dopis zn.: MUST/050125/2020/VED/sek  

Ze dne: 08.12.2020  

Naše č. j.: MUST/051161/2020/VED/sek  

Sp. zn.: MUST/050125/2020/VED/sek  

  Pan 

Vyřizuje:  Mgr. Jan Kotrba XX 

Telefon: 383 700 202  

E-mail: jan.kotrba@mu-st.cz  

   

Datum:  14.12.2020  

Vypraveno: 14.12.2020 

 

 
Poskytnutí odpovědi na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, odkazem 

 
Vážený pane magistře,  

 
dle § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, může 

žadatel uplatnit požadavek na přímé poskytnutí zveřejněné informace. Tomuto požadavku není  subjekt 

povinen vyhovět v případě, kdy žádost o poskytnutí informace byla podána elektronicky, kritériem pro 
takové poskytnutí ze strany povinného subjektu je „internetová gramotnost uživatele“.1 

 
Informace poskytnuté odkazem: 

 

Oblast personalistika 
 

1. Jmenný seznam zvolených představitelů povinného subjektu v rozsahu – titul, příjmení, rok 
narození, vznik mandátu, aktuálně zastávané funkce, zařazení v orgánech obce, politická 

příslušnost. 
 

Veškeré informace naleznete po rozkliknutí níže uvedených hypertextových odkazů: 

 
Zastupitelstvo | Město Strakonice 

 
Rada města | Město Strakonice 

 

Komise | Město Strakonice 
 

Výbory | Město Strakonice 
 

 
 

                                                           
1Jelínková, Jitka, Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček. Vydání 

první. Praha : Wolters Kluwer, 2017. xii, 271 stran ; 18 cm ( Praktický komentář ) [Právní stav 
publikace je k 1.9.2017] ISBN:978-80-7552-859-9, str. 85. 

mailto:epodatelna@mu-st.cz
http://www.strakonice.eu/content/zastupitelstvo
http://www.strakonice.eu/content/rada-mesta
http://www.strakonice.eu/content/komise
http://www.strakonice.eu/content/vybory
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2. Jmenný seznam zaměstnanců – administrativa do úrovně vedoucího oddělení                             

(od statutárního zástupce) v rozsahu - titul, jméno, příjmení, rok narození vznik funkce, funkční 

zařazení. 
 

Info zde:  
 

Telefonní seznam | Město Strakonice  

 
 

Příloha č. 2  
 

Oblast ekonomika 
 

1. Odvětvový rozpočet v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019 odvětvový a průřezový rozpočet na rok 

2020, stav čerpání k 1.12.2020. 
 

Info zde: Rozpočet | Město Strakonice  
 

 

2. Jmenný seznam nemovitého majetku, určeného k prodeji v aktuálním stavu v rozsahu                       
  – typ nemovitosti, cena, adresa, termín uzávěrky. 

 
Info zde: Úřední deska - Hledat (strakonice.eu) 

 
 

 

3. Členství povinného subjektu ve spolcích nebo jiných subjektech v rozsahu - aktuální zřizovací listiny, 
stanov nebo jiné listiny v úplné znění, výpis z příslušného rejstříku, výše členského příspěvku. 

 
Info zde:  
Svazek obcí Dolního Pootaví | www.kraj-jihocesky.cz (kraj-jihocesky.cz) 
Svazek obcí středního Pootaví : Smlouvy (strednipootavi.cz) 
Svazek měst a obcí okresu Strakonice | www.kraj-jihocesky.cz (kraj-jihocesky.cz) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.strakonice.eu/content/telefonni_seznam
http://www.strakonice.eu/rozpocet
http://espis.strakonice.eu:8081/eDeska/eDeskaHledej.jsp
https://www.kraj-jihocesky.cz/svazek-obci-dolniho-pootavi
https://www.strednipootavi.cz/mrspootavi/smlouvy.asp
https://www.kraj-jihocesky.cz/svazek-mest-obci-okresu-strakonice
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Příloha č. 3 

 
Oblast veřejné zdraví 

 
 

 

 
1. Jmenný seznam zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb, zřizovaných nebo provozovaných 

povinným subjektem v rozsahu - název, sídlo, IČO, statutární zástupce, zaměření, celková kapacita, 
obsazenost k 1.12.2020, podmínky pro umístění, organizační řád v úplném znění, kontaktní údaje. 

 
Veškeré info zde: Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

(justice.cz) a zde: Dokumenty | Muss strakonice. Jinou organizaci podobného typu město Strakonice 

nemá.  
 

Ostatní informace (neposkytnuté odkazem na zveřejněnou informaci) budou poskytnuty v zákonné lhůtě 
15 dnů ode dne doručení žádosti. 

 

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. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Mgr. Martina Kotrchová 

tajemnice městského úřadu 
 

 

 

 

 

Počet listů: 3 

Počet příloh: 0 

Počet listů příloh: 0 

 

 

Rozdělovník:  

Pan XX 

město Strakonice 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=69713&typ=PLATNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=69713&typ=PLATNY
https://www.muss.strakonice.eu/dokumenty
http://www.strakonice.eu/gdpr

