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Poskytnutí informace podle zákona &. 106í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
předpisů
pozdějších
M
Na základě Vaší žádosti ze dne 14.07.2017, doručené na Městský úřad Příbram. odbor Stavební úřad a
zemní plánování, ve kterém žádáte v souladu s výše uvedeným zákonem o informaci, týkající se sdělení
důvodů zařazení čí nezařazení některých pozemků vkat. území Příbram do Uzemního plánu města
Příbrami v rámci pořízení Změny č. 5 tohoto územního plánu (dále jen ZMS), vam sdělujeme:
1.

Předmětem Vasi žádostí jsou informace o pozemcích parc. č. 1625182, 1625í81, 1625í80, 1G25í1

2.

v kat. území Příbram. K tomuto pro upřesnění uvádíme. že pozemek parc.č. 1688í1 v kat. území
Příbram nebyl vůbec předmětem ZMS a zbývající uváděné pozemky s pozemkem ve Vašem
vlastnictví bezprostředně nesousedí.
O pořízení ZM5 rozhodlo Zastupitelstvo města Příbrami vsamostatně působnosti. Při tomto
rozhodování zaroveň Zastupitelstvo města Příbrami rozhodlo o věcné náplni ZM5, tzn. rozhodlo o
tom, které lokality či pozemky budou předmětem ZM5 a zbývající žádosti neodsouhlasilo.
Rozhodnutí Zastupitelstva města Příbrami včetně důvodů o neschválení Vaší žádosti Vám bylo

162379 a parc.č. 1688ř1, které dle Vašeho tvrzení sousedí s Vaším pozemkem parc.č.—

sděleno dopisem MěU Příbram Čj. MěUPB 533062007 ze dne 2806200? Podotýkáme, že
rozhodnutí o pořízení či nepořízení změny územního plánu je výhradní pravomocí zastupitelstva

3.

města a není na něj právní nárok.
Po rozhodnutí Zastupitelstva města Příbrami o pořízení ZM5 proběhlo projednání ZM5, mimo jiné i
s dotčenými orgány, které i v souladu sustanovenim š 55 odst. 4 zákona 0. 18342006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vplatněm znění, věcný rozsah ZM5
posoudilý vami uváděné pozemky nebyly v rámci projednání ZMS rozporováný.

Jako povinný subjekt Vám zaroveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle 9 17 citovaného zákona
nevyužíjeme.
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