
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

STAVEBNI UŘAD A UZEMNÍ PLANOVÁNÍ, Památková péče

Tyršova 108, 261 19 Příbram l. tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016. e—mail: e-QodatelnaQerbrameu

ID datové schránky města Příbram: Zebbrqu. IČ: 00243132

váš DOPlS ZN:

SPIS. ZNAČKA: Maupenszaeízm stúúpunb

ČlSLO JEDNACÍ: MeUPB zeasoízms

VYŘIZUJE: Dita Jobová. DiS.

TEL/“FAX: 318 402 300

E-MAI |_: dita .joboanpribrameu

DATUM: 31.08.2018

Žadatel:

OPRAVA SDĚLENÍ

podle 5 434 odst. 2 písm. a) zákona č. 106í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zámek č.p. 1, ulice lng. Lizla, na pozemku st. p. 1 v katastrálním území Rožmitál pod Třemšínem

Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako místně a věcně příslušný orgán

státní památkové péče ve smyslu 5 29 odst. 2 zákona č. 20í1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "zákona o státní památkové péčí"). k výše uvedené věci v souladu s šála

odst. 2 písm. a) zákona č. 106í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě žádosti podané

dne 29.08.2018 sděluje následující:

Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje města, oddělení památkové péče jako tehdejší organ

příslušný k výkonu přenesené půsabnosli na ÚSBku státní památkové péče, podle 5 29 odst. 2 zákona o

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím č.j. MeUPB 89726í201410ddPPíŠp ze

dne 02.02.2015:

a) Uložil opatření pro porušení povinnosti účastníka řízení, který se dopustil správního deliktu dle

ustanovení 5 35 odst. 1 písm c) zákona o státní památkové péči, tím. že neplnil povinnosti

stanovené v 5 9 odst. 1 zákona o státní památkové péči a způsobil nepříznivé změny stavu

areálu zámku č.p. 1, ulice Ing. Lízša, na pozemku st. p. 1 vkatastralním území Rožmitál pod

Třemšínem. jež je nemovitou kulturní památkou vedenou v Ustředním seznamu kulturních

památek pod názvem zámek a rejstříkovým číslem 23032í2-2550, neboť zanedbával povinnou

péči o kulturní památku, neudržoval ji v dobrém stavu a svým počínáním ji znehodnocoval.

b) Toto opatření uložil vlastníkovi nemovitosti, a to TRlNíTY COOP, s.r.o., IČ 25155885, Spálena

BHG, 110 00 Praha-Nové Město.

3) Opatření bylo uloženo nabytím právní moci výše zmíněného rozhodnutí, ato 18.05.2015.

Správní orgán ve svém sdělení č.j. MeUPB 797232018 ze dne 31.08.2018 uvedl v bodě 0) nesprávně

datum 18.05.2018, nabytí právní moci rozhodnutí č.j. MeUPB 89728l2014í0ddPPíŠp ze dne 02.02.2015,

proto vydává tuto opravu sdělení.
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