MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČO: 00243132

VÁŠ DOPIS:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:

SZ MUPB 88683/2018
MeUPB 88683/2018/OZP/Wa

VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:

Walenka
318 402 474
ozp@pribram.eu

DATUM:

2018-10-11

Poskytnutí informace podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Příbram obdržel dne 27.09.2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) v níž žádáte o poskytnutí
následujících informací týkající se organizace a pořádání akce :"Úklid CHKO Brdy 2018", která se konala
21. dubna 2018:
1. Bylo město Příbram organizátorem nebo spoluorganizátorem této akce?
2. Bylo město Příbram požádáno organizátory o zajištění výjimek z lesního zákona č. 289/1995 Sb.
a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny pro možnost rozdělat oheň do vzdálenosti
50 m od okraje lesa a na území CHKO Brdy pro tuto akci?
3. Žádalo město Příbram o výjimky uvedené v otázce 2 a pokud ano, jaké subjekty a byly výjimky
povoleny?
4. Žádám o poskytnutí elektronické kopie dokumentů s povolenými výjimkami?

K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme:
1. Město nebylo organizátorem ani spoluorganizátorem akce. Akci podpořilo prostřednictvím Technických
služeb Příbram (poskytnutí ochranných rukavic a pytlů a zajištění svozu odpadu).
2. Město nebylo požádáno organizátory o zajištění výjimek.
3. a 4. Město nežádalo o výjimky. Ke svozu odpadů z území CHKO Brdy bylo použito svozové vozidlo TS
Příbram. Vjezd a stání tohoto motorového vozidla bylo povoleno VLS ČR, s.p. Úklidová akce samozřejmě
proběhla s vědomím vlastníka pozemků.
Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 zákona nevyužijeme.
Podle 5 odst. 3 zákona bude poskytnutá informace dále zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách města Příbram (www.pribram.eu).

S pozdravem

Ing. Petr Walenka
vedoucí Odboru životního prostředí

