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SDĚLENÍ

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

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a §
11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správni 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 30.12.2021, kterou
požadujete poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci:

Žádost se týká odstranění domů č.p. 104, 105 a 106 ria pozemku parč. č. 118, 120, 122 v k.ú. Příbram,
řízení vedené pod spis. zn. MeUPB/26318/2018/SÚÚP.

l) Prosím o sdělení, ve kterých termínech proběhly (v době do data vyřízeni této žádosti) v souvislosti
s uvedeným odstraňováním domů kontrolní prohlídky ze strany stavebního úřadu.

2) Prosím o zasláni kopie (kopií) jednoduché evidence (ve smyslu § 133 odst. 5 stavebního zákona)
o vykonaných kontrolních prohlídkách.

jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávněni žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona
nevyužijeme.
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l) Kontrolní prohlídky stavební úřad provedl v těchto termínech: 13.08.2021, 19.08.2021,
31.08.2021 a 12.10.2021.

2) jednoduchá evidence podle § 133 odst. 5 stavebního zákona

Odstranění domů Cp. 104, 105, 106 v Příbrami II na p.č. 118, 120, 122 v k.ú. Příbram - kontrolní
prohlídky

datum kontrolní
prohlídky . výsledek kontrolní prohlídky
13,8.2021 . v pořádku, stavba zajištěna, neprobíhaly bourací práce
19 8.2021 _ , zjištěn stavební podnikatel provádějící bourací práce a odpovědná osoba
31.8.2021 stavbyvedoucí zašle dokla Ú, dohodnut termín opravy elektro, kabelů a dlážď ic na terase
12.10.2021 po doloženi dokladů SÚ provede zápis v systému RUIAN


