Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/90798/2021/SÚÚP/Buch
MeUPB 92428/2021
06.10.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
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 4.10.2021, 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 1.7.2021 do 30.9.2021. 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
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Datum:

14.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 28.04.2021 podala společnost
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., IČO 27118100, Kovohutě č.p. 530, Příbram VI-Březové
Hory, 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
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
technické zázemí skladu náhradních dílů v areálu žadatele, Příbram VI (dále jen "stavba") na
pozemku parc. č. 3473/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3476/6 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území Příbram.
Datum:

01.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

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 25.03.2021 podal
TEN ART GROUP s.r.o., IČO 61683353, Husova č.p. 389, Příbram IV, 261 01 Příbram 1,
kterého zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, nar. 20.03.1960, Fantova louka č.p. 588,
Příbram II, 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
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
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oplocení včetně opěrné zdi u areálu firmy TEN ART spol s r.o.
Příbram, Příbram IV
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2735/2 (ostatní plocha), parc. č. 2742/1 (ostatní plocha), parc.
č. 2742/175 (ostatní plocha), parc. č. 2743/1 (ostatní plocha), parc. č. 2743/3 (zastavěná plocha a
nádvoří) v katastrálním území Příbram, parc. č. 52/3 (ostatní plocha), parc. č. 52/15 (ostatní plocha),
parc. č. 647/52 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

15.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

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 17.02.2021 podala společnost
Borovička Zdeněk s.r.o., IČO 29140013, Občov č.p. 20, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), 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
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
stavební úpravy provozovny zámečnictví
Občov č.p. 20
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 51/1 (zahrada), parc. č. 51/2 (zahrada), parc. č. 51/3 (zahrada) v katastrálním
území Občov.
Datum:

06.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 22.01.2021 podala společnost
Halex - Schauenberg ocelové konstrukce s.r.o., IČO 48948527, Husova č.p. 435, Příbram VIBřezové Hory, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 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
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schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Přístřešek v areálu žadatele, Příbram VI (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 67/24 (ostatní
plocha), parc. č. 2101 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

14.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

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 16.12.2020 podal
Pavel Baštář, IČO 10205284, Dělostřelecká č.p. 344, Příbram I, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
V.

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

na stavbu:
přístavba výrobní haly, Příbram I-344
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3102/75 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.

Datum:

15.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 03.02.2021 podala
Obec Obecnice, IČO 00242918, Obecnice č.p. 159, 262 21 Obecnice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
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VI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
ocelový přístřešek se skladem v areálu sběrného dvora
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 86/1 v katastrálním území Obecnice.
Datum:

19.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

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 18.11.2020 podala společnost
UNIPETROL RPA, s.r.o., IČO 27597075, Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1,
kterou zastupuje
Ing. Iveta Růžičková, IČO 48074241, Mejstříkova č.p. 614/12, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
VII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Změna části dokončené stavby ČSPH Příbram
Příbram, Příbram V-Zdaboř, Brodská č.p. 653
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4359/1 (trvalý travní porost), parc. č. 4359/17 (ostatní plocha),
parc. č. 4359/24 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4359/25 (ostatní plocha), parc. č. 4359/26
(ostatní plocha), parc. č. 4359/29 (ostatní plocha), parc. č. 4359/104 (trvalý travní porost)
v katastrálním území Příbram.
Datum:

25.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
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 28.12.2020 podal
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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:
VIII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Přístavba objektu 398 v Příbrami IV - nákladová rampa
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2322/1 (ostatní plocha), parc. č. 2322/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) v katastrálním území Příbram.

Datum:

14.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 02.11.2020 podala společnost
OnSite Power 3 s.r.o., IČO 25062484, Šafránkova č.p. 1243/3, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha
515,
kterou zastupuje Jakub Turic, nar. 22.01.1991, Janáčkova č.p. 1090, 676 02 Moravské
Budějovice 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
IX. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
plynová kogenerační jednotka Příbram VI (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1916 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 67/37 (ostatní plocha), parc. č. 67/38 (ostatní plocha), parc. č. 67/69
(ostatní plocha), st. 2432 (stavba technického vybavení) v katastrálním území Březové Hory.
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Datum:

15.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

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 22.06.2020 podala
Pekárna-cukrárna Hořovice s.r.o., IČO 62577590, 5. května č.p. 1137/57, 140 00 Praha 4-Nusle
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
X.

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

na stavbu:
spirálový šokér, Příbram I
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3624/29 (ostatní plocha), parc. č. 3626/2 (ostatní plocha) v
katastrálním území Příbram.
Datum:

23.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

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 25.03.2020 podala společnost
OXYGEN s.r.o., IČO 26710374, Školní č.p. 148, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje
Radek Pilný, IČO 15862879, nar. 21.03.1966, Čs. armády č.p. 29, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
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schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Přístavba k objektu sportovně regeneračního centra, kardiozóna, parkoviště
Příbram, Příbram VIII, Školní č.p. 148
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2287/1 (ostatní plocha), parc. č. 2287/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 2287/3 (ostatní plocha), parc. č. 2287/6 (ostatní plocha) v katastrálním území
Příbram.
Datum:

14.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 16.10.2019 podalo
Společenství vlastníků jednotek Milínská 112, IČO 24764426, Milínská č.p. 112, Příbram III,
26101
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
přístavba výtahu a stavební úpravy bytového domu, včetně přeložky plynovodní přípojky,
Milínská č.p. 112, Příbram III
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 467/6, 485 v katastrálním území Příbram. Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Datum:

24.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle
§ 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 23.06.2021 podala společnost
DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, Máchova č.p. 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
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vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru: výměna stávající střešní krytiny za falcovaný plech
na části budovy bývalé flotační úpravny Příbram VI, Husova čp. 270 (dále jen "stavební záměr")
na pozemku st. p. 47, parc. č. 67/132 v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

19.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle
§ 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 07.05.2021 podal
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1,
kterého zastupuje Ing. arch. Marek Falcník, IČO 65592131, nar. 30.10.1970, Boloňská č.p.
306/14, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy pro změnu využití stavby skladu na expozici hasičského muzea č.p. 282
Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Důl Marie č.p. 282 (dále jen "stavební záměr") na pozemku st.
p. 115/4 v katastrálním území Březové Hory.

Datum:

08.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle
§ 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 18.03.2021 podala
NEW ART CONSULTING s.r.o., IČO 27459888, Dlouhá Lhota č.p. 1, 263 01 Dobříš,
kterou zastupuje Tomáš Kubík, IČO 74990683, nar. 02.04.1975, náměstí 17. listopadu č.p. 302,
Příbram VII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
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stavební úpravy v 1.NP budovy za účelem změny v užívání části stavby, Dlouhá Lhota č.p.1
(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 2/1 v katastrálním území Dlouhá Lhota u Dobříše.

Datum:

17.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 a § 118 stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením, kterou dne
07.07.2021podala
Obec Dubno, IČO 00662810, Dubno č.p. 45, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Dussen, spol. s r.o., IČO 25193147, Kotenčice č.p. 27, 262 23 Jince
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
XIII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Nástavba a stavební úpravy objektu Dubno č.p.51
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1, 17/10, 17/11 v katastrálním území Dubno.
Datum:

16.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.06.2021 podal
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All Stars School - mateřská škola a základní škola, s.r.o., IČO 28167414, Březnická č.p. 135,
Příbram III, 261 01 Příbram 1,
kterého zastupuje Ing. Jana Součková, IČO 04584074, nar. 24.02.1984, Kutnohorská č.p. 84,
Příbram VII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
XIV. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy objektu Q-klub AMAVET za účelem změny v užívání 2. NP na základní a
mateřskou školu, Březnická č.p. 135, Příbram III
na pozemku parc. č. 2330/4 v katastrálním území Příbram.

Datum:

21.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 03.05.2021 podala
Obec Láz, IČO 00242608, Láz č.p. 219, 262 41 Bohutín
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
XV. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stav. úpravy požární zbrojnice Láz
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 226 v katastrálním území Láz.

Datum:

19.5.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466
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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.03.2021 podala
MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle,
kterou zastupuje Jana Filipová, nar. 13.08.1973, Hradešín č.p. 34, 282 01 Český Brod
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
XVI. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy budovy, Příbram I, Pražská č.p. 140
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 408, 409 v katastrálním území Příbram.
Datum:

27.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.03.2021 podal
DIAMO, s.p., o.z. SUL Příbram, IČO 00002739, 28. října č.p. 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
XVII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Plynová kotelna, budova ŘOZ Příbram
Příbram VII, 28.října č.p. 184
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 729/1 v katastrálním území Březové Hory.
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Datum:

18.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.03.2021 podala společnost
Staler spol. s r.o., IČO 01498240, Dubno č.p. 62, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Dussen, spol. s r.o., IČO 25193147, Kotenčice č.p. 27, 262 23 Jince
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
XVIII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy rodinného domu Dubenec č.p. 41
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 56 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.

Datum:

31.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96
stavebního zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné
oznámení"), které dne 03.03.2021 podala
SOLFERINA Consult s.r.o., IČO 03842665, Revoluční č.p. 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město,
kterou zastupuje Radek Pilný, IČO 15862879, Čs. armády č.p. 29, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
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stavební úpravy rodinného domu vč. krytého stání, zahradního domku, oplocení, dešťové
akumulační nádrže a tepelného čerpadla, Dlouhá Lhota 45
(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 61 (zahrada), parc. č. 63 (zahrada), parc. č. 567 (trvalý travní porost), parc. č. 569/8
(ostatní plocha) v katastrálním území Dlouhá Lhota u Dobříše.
Datum:

20.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního
zákona záměr umístění stavby, který dne 26.04.2021 oznámila
Obec Modřovice, IČO 00875872, Modřovice č.p. 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a
§ 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
oplocení a nové sportovní hřiště
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 246/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Modřovice.

Datum:

17.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96
stavebního zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné
oznámení"), které dne 11.06.2021 podalo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
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vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
revitalizace parku, zpevněná plocha, kryté podium, oplocení, přístupové cesty, pergola
Příbram, Příbram II
(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1936/1 (zahrada), parc. č. 1936/2 (zahrada), parc. č. 1937/2
(ostatní plocha), parc. č. 1938/1 (ostatní plocha), parc. č. 1938/2 (zahrada), parc. č. 3221 (ostatní
plocha) v katastrálním území Příbram.

