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Poskytnutí informací 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 správní řád) a podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 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 dvou totožných žádostí ze dne
03.06.2020, kterými požadujete poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu
k informacím ve věci vydaných souhlasů s odstraněním stavby sdělujeme:
K bodu 1)
Ano
K bodu 2)
V příloze zasíláme kopie „demoličních výměrů“, které byly vydány, a to konkrétně těch, které byly
vydány od 30.06.2019.
MeUPB/52585/2019 ze dne 27.05.2019
MeUPB/85098/2019 ze dne 18.11.2019
MeUPB/64710/2019 ze dne 09.08.2019
MeUPB/63551/2019 ze dne 29.08.2019
MeUPB/04334/2019 ze dne 03.07.2019
MeUPB/35277/2019 ze dne 06.05.2020
MeUPB/29727/2019 ze dne 04.05.2020
MeUPB/232302019 ze dne 06.03.2020
MeUPB/19606/2019 ze dne 03.03.2020
MeUPB/16498/2019 ze dne 21.02.2020
MeUPB/93088/2019 ze dne 21.10.2019
MeUPB/906972019 ze dne 08.10.2019
MeUPB/79871/2019 ze dne 04.09.2019
MeUPB/77763/2019 ze dne 04.09.2019
MeUPB/73760/2019 ze dne 21.08.2019
MeUPB56818/2019 ze dne 26.07.2019
MeUPB/564652019 ze dne 09.07.2019
MeUPB/64334/2019 ze dne 24.07.2019
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K bodu 3)
U Odboru stavební úřad a územní plánování Městského úřadu Příbram probíhá řízení o odstranění
stavby 128232/2019 na pozemku st. 38 v katastrálním území Zdaboř.
Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona
nevyužijeme.
otisk úředního razítka

Hana Kunová
referent Stavebního úřadu a územního plánová
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