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Poskytnuti informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánovánI, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a §
11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen ,,správní řád") a podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k výše uvedené věci v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě žádosti ze dne 25.10.2022, kterou
požadujete poskytnuti informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požaduje nás|edujÍcÍ informace:

2) z dostupných informaci vyplývá, že Odbor životního prostředí MěÚ Příbram udělil pokutu nebo
pokuty společnosti Meinland s.r.o. (IČO 08586721) v souvislosti se stavbou (vodnÍn1 dilem)
,,přeložka zděné stoky" (2021-22) v Příbrami I.

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.

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství v příkaze na místě
udělil společnosti Meinland s.r.o. v souvislosti se stavbou (,,přeložka zděné stoky v Příbrami ii") jednu
pokutu ve výši 10 000,- Kč za přestupek proti stavebnímu zákonu podle § 178 odst. 2 písm. g).

jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávněni žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona
nevyužijeme.
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Obdrží:
Účastníci řízenÍ (případně zástupci)
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