
 

 

 
 
Spis.zn.: SÚ/11997/19/Bar Karlovy Vary, dne 25.9.2019 
Č.j.: 12116/SÚ/19 
Vyřizuje: Mgr. Jan Bartoň, tel 353 152 651 
Spisový znak: 330.1 
Skartační znak: S/5 
 

 

SDĚLENÍ 

ŽADOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁK. Č. 106/1999 SB. 

Úřad územního plánování a stavební úřad, odd. Úřad územního plánování Magistrátu města Karlovy Vary, jako úřad 
územního plánování (dále jen „ÚÚP“) příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost o poskytnutí informace, kterou podle 
§13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon 106“) 
podal dne 20.9.2019: 

* 

ve věci: 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace ohledně aktivních správců TI v SO ORP K.Vary 

sděluje ÚÚP následující: 

1. ÚÚP je pojem “aktivní správce technické infrastruktury“ právně neznámý. ÚÚP pracuje s pojmem dle § 27 odst.3 
stavebního zákona “poskytovatel údajů o území“, jímž se rozumí orgán veřejné správy, jím zřízená právnická 
osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury, jež poskytuje ÚÚP údaje o území pro zajištění činnosti ÚÚP 
dle stavebního zákona v souvislosti s územně analytickými podklady (ÚAP).  

2. ÚÚP neposkytne požadovanou informaci v požadované podobě ve strojově čitelném formátu, neboť vzhledem 
k rozsahu území v působnosti ÚÚP vypsání jednotlivých subjektů v jednotlivých katastrálních územích představuje 
nepřiměřenou zátěž dle § 4a  odst.3 zákona 106. ÚÚP poskytne informaci v souladu s § 6 zákona 106 následovně: 

Poskytovatele údajů o území v souvislosti s technickou infrastrukturou je možné vyhledat na mapovém serveru  
Geoportálu DMVS Karlovarského kraje v informacích (atributových tabulkách) k jednotlivým prvkům technické 
infrastruktury mapové kompozice ÚAP technické infrastruktury:  
http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/f224d.  

Nápověda s návodem jak pracovat s geoportálem najdete na mapovém serveru Geoportálu DMVS Karlovarského 
kraje nebo na odkazu:  
http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Content/doc/uzivatelska_dokumentace.pdf.   

 
 
 

[otisk úředního razítka]  
Ing. arch. Irena   V á c l a v í č k o v á 

vedoucí oddělení úřad územního plánování 
  

Obdrží: 
* 

 co:  -vlastní  2x; - a/a 

*  Údaje byly anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů  
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