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Vážený pane, 
 
dne 23.11.2021 obdržel MěÚ Příbram Vaší žádost o informace, jejímž předmětem byly celkem 4 dotazy. 
Dotazy č. 2 a č. 4 jsou vyřízeny samostatně. K dotazům č. 1 a č. 3 Vám poskytujeme požadované 
informace, a to v následujícím členění: 
 
Vámi formulovaný dotaz (doslovně, vč. stylistických a gramatických chyb). 
Odpověď našeho úřadu. 
 
1/ „Pozemek parc. č. 4087/1 v kat. území Příbram byl poprvé vymezen jako „Lesoparky – návrh“ v 
Územním plánu města Příbram, který byl schválen Zastupitelstvem města Příbram usn. č. 1374/2002/ZM 
ze dne 19.06.2002 a jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 
6/2002. Jaká plocha byla na pozemku 4087-1 kat .Příbram před vymezením plochy lesoparky-veřejná 
prostranství“ 
 
V Územním plánu sídelního útvaru Příbram (1977), který předcházel Územnímu plánu města Příbram 
(2002), bylo předmětné území vymezeno jako „Plochy se zemědělskou půdou“. Výřez z Územního plánu 
sídelního útvaru Příbram, ze kterého je zřejmá odpověď na Vámi nyní vznášený dotaz, Vám byl již 
v minulosti poskytnut, a to v rámci poskytnuté informace ze dne 11.11.2020, č.j. MeUPB 
99367/2020/SÚÚP/Vv. 
 
3/ „Byl pozemek parc. č. 4086 v kat. území Příbram před vydáním uzemního plánu města Příbram, který 
byl schválen Zastupitelstvem města Příbram usn. č. 1374/2002/ZM ze dne 19.06.2002 Zastavěném 
území.“ 
 
V Územním plánu sídelního útvaru Příbram (1977), který předcházel Územnímu plánu města Příbram 
(2002), nebylo předmětné území součástí zastavěného území. 
Pozn.: Zde se liší legislativní terminologie, a to v závislosti na existenci právních předpisů, platných 
v dané době. Zákon č. 50/1976 Sb. používal označení „současně zastavěné území“, současně platný 
zákon č. 183/2006 Sb. používá pojem „zastavěné území“, v minulosti byl pro zastavěnou část obce 
používán termín „intravilán“. 
 
Jako povinný subjekt Vám sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona 
nevyužijeme. 
 
 

 
 
 
Vojtěch Vaverka  
vedoucí oddělení územního plánování 
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