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Váš dopis:

Spisová značka: Vážen' an
Čísio jednací: MeUPB 82665/2022
Datum: 18.08.2022

Vyřizuje: Ing. Vladimír Pobiš
E—mail: vladimir.pobis©pribram.eu
Telefon: 318 402 558

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle 5 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Váženýpan-

město Příbram (Odbor investic a rozvoje města) obdrželo dne 04. 08. 2022 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v níž

požadujete poskytnutí informací a zaslání dokumentů, týkající se staveb v ul. Na Leštině, Na Stezce a
K Mýtu.

Na základě prostudování Vaší žádosti Vám sdělujeme, že projektová dokumentace (dále jen „PD“) byla
vypracována pouze na stavbu ul. Na Leštině |. etapa. Jedná se o tři samostatné projektové dokumentace,
které řeší celkovou rekonstrukci ul. Na Leštiné (1. oprava vodovodů a kanalizace, 2. opravy autobusových
zastávek, 3. opravy povrchů komunikace a vybudování parkovacích stání), Rozsahem stavby částečně

zasahujeme i do ul. Na Stezce a ul. K Mýtu.
Cílem této stavby byly kromě vybudování parkovacích míst v ulici Na Leštiné především provést opravu
vodohospodářských sítí (které byly za svou životností), a také vybudování dešťové kanalizace, která slouží
k odvodu dešťových vod, vytékajících za deštivého počasí z Fantovy louky a zaplavujících sklepní prostory
obytných domů v ul. Na Leštině, v ul. Bytízská a na Alšově náměstí. Jako správní hospodáři se snažíme
0 oddělení splaškových & dešťových vod tak, aby nedocházelo k zatěžování čistírny odpadních vod a aby
dešťové vody Zůstaly ve vodním toku.
Dle stavebního zákona 183/2006 Sb., 5 168, odst.1 a 2 nemáte souhlas vlastníka, který dokumentaci

pořídil, kvytvoření a zaslání kopie těchto dokumentů. Ztohoto důvodu dle 5 4a, odst_2, písm. d, zák.
106/1999 Sb. Vám umožníme poskytnutí informace nahlédnutím do dokumentů, obsahujících
požadovanou informaci, bez pořízení kopií, a to za přítomnosti odborného referenta Odboru investic a
rozvoje města. V případě, že s takovým poskytnutím informace o PD nesouhlasíte, sdělte nám to, a bude

vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí informace.
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