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

Stavba "18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 2. část
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný dle 5 10 a 5
11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správní řád) a podle 5 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"), obdržel dne 29. 10. 2020 žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších
předpisů. ke které sdělujeme následuj/c/.

dle této žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Jihovýchodní část obchvatu Příbrami mezi Bohutínem a Brodem
2. Stavba přípravy a realizace

3. Pravomocné rozhodnutí žádost o náhled dokumentu
4. ;am/tnut/ odvolání žádost o náhled dokumentu
5. Zádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti, vč. samotného př/pisu podání
Dále k žádosti byl přiložen dopis,

označený jako č. ].

CBBO/603606/K48/O/2002/2020, ve kterém

požadujete další odpovědi, který však není označen jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.
Za

stavební

úřad

Příbram

sdělujeme,

že Vámi

požadovanými

informacemi,

nedisponuieme.

D/e

našeho názoru si budete muset o tyto informace požádat u investora stavby, kterým je Redite/ství

silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle.
Dále

zaslání

požadujete

rozhodnutí

bylo

napadeno

pravomocného
odvoláními

a

územního
rozhodnutí

rozhodnutí,
o

kterým

zamítnutí odvolání

nedisponujeme,
a

potvrzení

neboť

rozhodnutí

Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 23. 09. 2020, ještě d/e našich informací nenabylo právní
moci.
Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle 5 17 citovaného zákona
nevyužijeme.
otisk úředního razítka
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Ing. Vladimír Vrba
vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování
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