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ROZHODNUTÍ

výroková část:

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánováni (dále jen ,,povinný subjekt"), jako povinný
subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále jen ,JnfZ"), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, o části žádosti

(dále
jen ,,žadatel"), ze dne 25.10.2022, takto:

Žádost žadatele ze dne 25.10.2022 se částečně odmítá v bodu l) žádosti ve smyslu ust. § 2 odst. 4
lnfZ, protože požadovanou informací v současné době povinný subjekt nedisponuje z důvodu
postoupeni celého správního spisu pro účely soudního řízenI.

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 25.10.2022 prostřednictvím datové schránky žádost žadatele z téhož dne
o poskytnutí následujIcIch informací:

I) z dostupných informací vyplývá, že Stavební úřad Příbram v minulosti zahájil přestupkové
řízeni o přestupku dle § 178 odst. 1 písm. n) stavebního zákona se společností Meinland s.r.o.
(IČO 08586721) v souvislosti s odstraněním domů (2021) v Příbrami I.

Prosím o informaci, zda a v jaké výši byla za předmětný přestupek udělena stavebníkovi pokuta
a zda bylo předmětné řízeni ke dni vyřízeni této žádosti pravomocně ukončeno.

2) z dostupných informaci vyplývá, že Odbor životního prostředí Měl) Příbram udělil pokutu nebo
pokuty společnosti Meinland s.r.o. (IČO 08586721) v souvislosti se stavbou (vodním dilem)
,,přeložka zděné stoky" (2021-22) v Příbrami l.

Prosím o informaci, kolik pokut bylo stavebníkovi uděleno, v jaké výši (samostatně za každou
pokutu) a za jaký přestupek (nebo přestupky). Dále prosím o sdělení, zda je udělení pokut(y) ke
dni vyřízení této žádosti pravomocné.

3) Prosím o zaslání kopie rozhodnuti (stavebního povolení) Stavebního úřadu Příbram
č.j. MeUPB/55609/2016/SÚÚP/Buch ze dne 13. 7. 2016 a kopie rozhodnuti (stavebního povolení)
Stavebního úřadu Příbram č.j. SÚ-1029/92/TO ze dne 25. 6. 1992. Oba dokumenty se týkají
budovy č.p. 27 v ulici Čs. armády v Příbrami lV.
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Požadované informace k bodu l) žádosti povinný subjekt nemůže žadateli poskytnout z důvodu
dočasné neexistence spisového materiálu u povinného subjektu. spisový materiál k danému
přestupkovému řízení byl dne 15.08.2022 zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje z důvodu
podání žaloby proti předmětnému rozhodnutí o přestupku ke správnímu soudu. Na základě této
skutečnosti povinný subjekt nemůže v části l) vyhovět podle § 2 odst. 4 lnfZ, protože by musel
informaci znovu vytvořit a na tyto případy lnfZ nedopadá.

Informace k bodům 2) a 3) žádosti jsou vyřizovány odděleně od tohoto rozhodnutí a budou žadateli
poskytnuty.

Vzhledem k výše uvedenému postupoval povinný subjekt dle § 15 odst. 1 informačního zákona (tj.
pokud povinný subjekt žádosti, byt' i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízeni žádosti rozhodnuti
o odmitnuti žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o částečném odrrňtnuti
žádosti")) a výše uvedenou žádost o poskytnutí informace částečně odmítl.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnuti.

Poučeni:
Proti výroku tohoto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu
Středočeského kraje prostřednictvím města Příbram do 15-ti dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnuti.
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" referent Stavebního úřadu a územního plánováni

Obdrží:
Účastnici řízeni (případně zástupci)
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