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POSKYTNUTÍ INFORMACE
podl e z á kon a č . 10 6 / 19 9 9 Sb ., o sv ob odn é m p ří stu pu k inf or m a cí m, v e z ně ní
poz dě j ší ch př ed pi sů
Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako místně a věcně příslušný orgán
státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči“), k Vaší žádosti týkající se poskytnutí
informace ohledně reklam v památkovém ochranném pásmu Příbram sděluje následující:
A)
Za posledních 15 let bylo v památkovém ochranném pásmu kostela sv. Jakuba Staršího a v ochranném
pásmu domu Ševčiny, areálu dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna povoleno 52 reklamních zařízení.
B1)
Za posledních 15 let byly v památkovém ochranném pásmu kostela sv. Jakuba Staršího a v ochranném
pásmu domu Ševčiny, areálu dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna Stavebním úřadem vydány 3 rozhodnutí
o odstranění nepovolených reklamních zařízeních.
B2)
Jednotlivá č.j., data vydání rozhodnutí Stavebního úřadu o odstranění reklamního zařízení a adresy
objektů:
MeUPB 46033/2008/SÚÚP/JB, 20.06.2008, pozemek parc.č. 712 v katastrálním území Březové Hory
MeUPB/55697/2018/SÚÚP/JB, 16.07.2008, Důl Marie č.p. 642 a č.p. 155, Příbram VI-Březové Hory
SZ MeUPB/58991/2016/SÚÚP/Vr, 26.07.2017, Dlouhá č.p. 160, Příbram II.
Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 zákona o svobodném
přístupu k informacím nevyužijeme.
otisk úředního razítka

Dita Jobová, DiS.
referent památkové péče Stavebního úřadu a územního plánování
Obdrží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
Ing. Filip Ondřejek, IDDS: 6jxkh7h
trvalý pobyt: Dlouhá č.p. 160, Příbram II, 261 01 Příbram 1
spis

