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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění 

 
 
Vážení, 
 
dne 20. 06. 2014 obdržel MěÚ Příbram, odbor koncepce a rozvoje města, Vaší žádost o poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost 
samotná se týká Vámi spoluvlastněných pozemků parc. č. 133/61 a 129/2 v kat. území Solenice, resp. 
Územního plánu  Solenice. 
 
K  Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 
 
1/ Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, kterou ve Vaší žádosti uvádíte, operuje – 
jak již z názvu samotného vyplývá – s pojmem „územně plánovací dokumentace“. Obec Solenice má 
vydanou územně plánovací dokumentaci, a to Územní plán Solenice (ÚP), který nabyl účinnosti dne 09. 
09. 2009. Tento ÚP je v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, uložen u obce, pro kterou byl pořízen (tj. u obce 
Solenice) a dále je poskytnut příslušnému stavebnímu úřadu (tj. Stavebnímu úřadu Milín), krajskému úřadu 
(tj. Krajskému úřadu Stč. kraje) a úřadu územního plánování (tj. odboru koncepce a rozvoje města MěÚ 
Příbram). Na našem úřadu – tj. odboru koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram – je ÚP připraven 
k nahlédnutí v úřední dny (pondělí, středa) od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. V ostatní dny po 
předchozí domluvě. 
 
2/ Ta část Vaší žádosti, která se týká poskytnutí informace o územním řízení o umístění veřejné 
komunikace, je v souladu s  § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložena. Důvodem je 
skutečnost, že tato Vámi požadovaná informace se nevztahuje k působnosti našeho úřadu. 
 
 
S pozdravem 

 
 

 
 
Vojtěch Vaverka 
pracovník odboru koncepce a rozvoje města 
 
 
Na vědomí Obec Solenice, Solenice 37, P.O.BOX 2, 262 33 Solenice 
 
Pozn.  v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., je tato poskytnutá informace zveřejněna 

v el. podobě způsobem, umožňujícím dálkový přístup, tj. na webu www.pribram.eu.  

VÁŠ DOPIS ZN:  

SPIS. ZNAČKA:  

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 53869/2014/OKRM/Vv 

  

VYŘIZUJE: Vojtěch Vaverka 

TEL/FAX: 318 402 238 / 318 402 363 

E-MAIL: vojtech.vaverka@pribram-city.cz 

  

DATUM: 25. 06. 2014 

Manželé 

Zdeněk a Libuše Hlaváčovi 

V Sedlci 213/1 
Praha 6 - Sedlec 
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