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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování (dále jen OUP MěÚ Hustopeče) obdržel dne 
20. září 2019 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 106/1999 Sb.“), o informace:  
„Dobrý den, 
v souladu se zněním §13 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás touto cestou 
žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Hustopeče formou 
seznamu ve strojově čitelném formátu. Pro usnadnění posílám vzor, jelikož ideální seznam by měl 
obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude uveden výčet správců (včetně přiřazeného 
IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou uvedeny katastrální území, kde se nachází jím 
spravované sítě.“ 
 
K Vaší žádosti sdělujeme následující:  
Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Hustopeče jsou, dle § 15 vyhlášky č. 388/2002 Sb., 
v platném znění, a § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jen stavební zákon), pořizovány územně analytické podklady resp. jejich 
aktualizace (dále i jen ÚAP ORP Hustopeče). ÚAP ORP Hustopeče jsou zveřejňovány způsobem umožňující 
dálkový přístup. Obdobně jsou zveřejněny informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi 
obsažené v údaji o území, poskytnuté dle § 27 odst. 3 stavebního zákona. 
 
V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 106/1999 Sb. Vám tímto sdělujeme, že Vaše žádost směřuje 
k poskytnutí již zveřejněné informace, a to informací o vlastnících technické infrastruktury obsažených 
v údajích o území, ze kterých je možné požadované informace získat.  
Níže uvádíme internetovou stránku, na které je možné uvedenou informaci nalézt: 

http://www.hustopece.cz/odbor-uzemniho-planovani 
pod odkazem Územně analytické podklady, respektive zde: 

http://www.hustopece.cz/informace-o-technicke-infrastrukture 
 
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude tato poskytnutá informace zveřejněna 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
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