
   

 

 

 

 

Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/70835/2022/SÚÚP/Buch 

Číslo jednací: MeUPB 73251/2022 

Datum:  19.07.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Dana Buchalová 

E-mail:  dana.buchalova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 468 

 
 
Žadatel: 
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
 

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 žádosti ze dne 11.7.2022, kterou 
požadujete  poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci 
vydaných rozhodnutí, povolení či jiných opatření na stavby budov (viz. níže uvedeno): 
 
 
Níže uvádíme  veškerá rozhodnutí, či souhlasy vydané příslušným stavebním úřadem pro povolení 
pozemních staveb v období od 1.4.2022 do 30.6.2022. Z uvedených rozhodnutí žádáte tyto informace: 

- Identifikace žadatele – pouze právnické osoby 
- Identifikace stavby 
- Lokalizace stavby 
- Druh rozhodnutí 
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 
V příloze posíláme části Vámi požadovaných dokumentů. 
 
Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona 
nevyužijeme. 
 
 
 otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
  
Ing. Dana Buchalová 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
 
 

Obdrží: 

Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa 
 sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Spis 
 



Č.j. MeUPB 73251/2022 str. 2 

 

 
Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/39248/2022/SÚÚP/Ře 

Číslo jednací: MeUPB 65704/2022 

Datum:  22.06.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Petra Řeháková 

E-mail:  petra.rehakova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 467 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný 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"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 11.04.2022 podala a dne 19.05.2022 doplnila společnost 

DOLÁK s.r.o., IČO 25622633, Evropská č.p. 126, Dubno, 261 01  Příbram 1, 
kterou zastupuje Ing. arch. Michael Karnet, nar. 27.03.1991, Plzeňská č.p. 60, Příbram I, 261 01  
Příbram 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

přístavba prezentačního infoboxu ke stávající prodejně automobilů Dubno 126 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 488/62 (ostatní plocha), parc. č. 488/68 (zastavěná plocha a 
nádvoří) v katastrálním území Dubno. 

 

 

 
Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/36332/2022/SÚÚP/VK 

Číslo jednací: MeUPB 49205/2022 

Datum:  09.05.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Vladimír Kuba 

E-mail:  vladimir.kuba@pribram.eu 

Telefon:  318 402 469 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
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znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 06.04.2022 podala 

Obec Háje, IČO 00662828, Háje č.p. 39, 261 01  Příbram 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

II. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

přístřešek u sportoviště - Háje 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 438/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Háje u Příbramě. 

 
 

 

 

 

 

Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/14584/2022/SÚÚP/Buch 

Číslo jednací: MeUPB 44235/2022 

Datum:  26.04.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Dana Buchalová 

E-mail:  dana.buchalova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 468 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný 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"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 09.02.2022 podal 

KORUNA PB s.r.o., IČO 14798638, Březnická č.p. 390, Příbram IV, 261 01  Příbram 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

III. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Přístavba objektu 398 v Příbrami IV 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2320 (ostatní plocha), parc. č. 2322/1 (ostatní plocha), parc. č. 
2322/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2762/66 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram. 
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Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/02803/2022/SÚÚP/Buch 

Číslo jednací: MeUPB 56896/2022 

Datum:  30.05.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Dana Buchalová 

E-mail:  dana.buchalova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 468 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný 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"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 07.01.2022 podalo 

Bytové družstvo občanů Příbram, družstvo, IČO 00664570, Pod Anenskou č.p. 149, Příbram IV, 
261 01  Příbram 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

IV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

stavební úpravy a nástavba  domu č.p. 149, včetně plynovodní přípojky a zpevněných ploch,  
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2645 (ostatní plocha), parc. č. 2654/1 (ostatní plocha), parc. č. 
2654/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2733/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.  
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