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SDĚLENÍ

Poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodnérn 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 žádosti ze dne 20. 12. 2021, kterou
požadujete poskytnuti informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci:

1. Kdy a jakým konkrétním orgánem byla povolena hudební produkce v provozovnách pana
na adresních místech: nám.

17. listopadu 297, 261 01 Příbram VIl a Boženy Němcové, 261 01 Příbram VIl.
2. Pokud došlo k povoleni hudební produkce, požaduji znát i konkrétni podmínky provozu, VC.

časového omezeni doby trvání.
3. Jaká je povolená provozní doba pro jednotlivé provozovny

na adresních místech: nám. 17. listopadu 297, 261 01
Příbram VIl a Boženy Němcové, 261 01 Příbram VII.

Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávněni žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona
nevyužijeme.

Add 1. a 2.
Add 3

Hudební produkce nebyla povolena.
Stavební úřad neurčuje provozní dobu provozoven. Bylo již odpovězeno Krajskou
hygienickou stanici Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram dne 22.12.2021
pod č.j.: KHSSC 64867/2021.

Na základě Vašeho podnětu provede stavební úřad kontrolnI prohlídku na místě.
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