
   

 

 

 

 

Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/00905/2023/SÚÚP/Buch 

Číslo jednací: MeUPB 02610/2023 

Datum:  09.01.2023 

 

Vyřizuje:  Ing. Dana Buchalová 

E-mail:  dana.buchalova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 468 

 
Žadatel/Adresát: 
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím  
 
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a § 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správní řád) a podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k výše uvedené věci  v souladu se zákonem  č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě žádosti ze dne 3.1.2023, kterou 
požadujete  poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci 
vydaných rozhodnutí, povolení či jiných opatření na stavby budov vydaných v období od 1.10.2022 do 
31.12.2022. Z uvedených rozhodnutí žádáte tyto informace: 

- Identifikace žadatele – pouze právnické osoby 
- Identifikace stavby 
- Lokalizace stavby 
- Druh rozhodnutí 
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 
Dle Vámi uvedených požadavků stavební úřad vydal v daném období níže uvedená rozhodnutí, 
povolení či jiná opatření. 
 

Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona 
nevyužijeme 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Dana Buchalová 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
 
 

Obdrží: 

Účastníci řízení (případně zástupci) 
Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa 
 sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 
spis 
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Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/105902/2022/SÚÚP/Ku 

Číslo jednací: MeUPB 123985/2022 

Datum:  29.12.2022 

 

Vyřizuje:  Hana Kunová 

E-mail:  hana.kunova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 471 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.10.2022 podala 

Česká pivnice, spol. s r.o., IČO 45145636, Slunná č.p. 551, Příbram V-Zdaboř, 261 01  Příbram 1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

stavební úpravy objektu restaurace na Marii, Příbram VI, čp. 653 (dále jen "stavba") na pozemku 
st. p. 115/5 v katastrálním území Březové Hory. 

 

 

 
Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/95967/2022/SÚÚP/Buch 

Číslo jednací: MeUPB 114110/2022 

Datum:  22.11.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Dana Buchalová 

E-mail:  dana.buchalova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 468 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 23.09.2022 podalo 

Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole, IČO 47048328, Suchodol č.p. 27, 261 01  Příbram 
1, které zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01  
Příbram 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 
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na stavbu: 

Odchovna mladého dobytka 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 116/2 (ostatní plocha), parc. č. 116/3 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Kotenčice. 

 

 
Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/101374/2022/SÚÚP/Hří 

Číslo jednací: MeUPB 110529/2022 

Datum:  09.11.2022 

 

Vyřizuje:  Jan Hříbal 

E-mail:  jan.hribal@pribram.eu 

Telefon:  318 402 463 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 10.10.2022 podal 

Obec Obecnice, IČO 00242918, Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice, 
kterého zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01  
Příbram 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 55, včetně venkovní splaškové kanalizace 
od přístavby do stávající přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace do akumulačních 
jímek s přepadem do stávajícího odvodňovacího příkopu zaústěného do potoka, opěrnou zeď, 
zpevněných ploch tvořících příjezd přístup a parkovací stání, tepelné čerpadlo, fotovoltaickou 

elektrárnu o výkonu 8,1 kWp   

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 928/1, 928/8, st. 194 v katastrálním území Obecnice.  
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Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/88291/2022/SÚÚP/Ku 

Číslo jednací: MeUPB 101362/2022 

Datum:  11.10.2022 

 

Vyřizuje:  Hana Kunová 

E-mail:  hana.kunova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 471 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí 
o umístění stavby"), kterou dne 05.09.2022 podal 

Aeroklub Příbram, IČO 18608591, Dlouhá Lhota, 261 01  Příbram 1,  
který zastupuje Ing. Eva Černá, nar. 13.10.1964, U Václava č.p. 690, Příbram II, 261 01  Příbram 
1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

hangár pro letadla na letišti Příbram (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 455/18 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Drásov u Příbramě. 

 

 

 

 

 
Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/84061/2022/SÚÚP/VK 

Číslo jednací: MeUPB 119873/2022 

Datum:  19.12.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Vladimír Kuba 

E-mail:  vladimir.kuba@pribram.eu 

Telefon:  318 402 469 

 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.08.2022 podal a dne 23.10.2022 
doplnil 
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RP Příbram, s.r.o., IČO 09490027, Myslíkova č.p. 174/23, 110 00  Praha 1-Nové Město, 
kterou zastupuje KZK Group spol.s r.o., IČO 48033201, Hubičkova č.p. 1834/5, Praha 4-
Modřany, 143 00  Praha 412 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

OBCHODNÍ CENTRUM PŘÍBRAM II. 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4359/1, 4359/119 v katastrálním území Příbram 
 
 
 
 
 
Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/63001/2022/SÚÚP/KM 

Číslo jednací: MeUPB 103561/2022 

Datum:  18.10.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Milan Křivánek 

E-mail:  milan.krivanek@pribram.eu 

Telefon:  318 402 466 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 15.06.2022 podal 

Pekárna-cukrárna Hořovice s.r.o., IČO 62577590, 5. května č.p. 1137/57, 140 00  Praha 4-Nusle 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

přístavba budovy, Příbram I 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3611/1 (ostatní plocha), parc. č. 3611/7 (zastavěná plocha a 
nádvoří) v katastrálním území Příbram. 

 

 

 



Č.j. MeUPB 02610/2023 str. 6 

 

 

 
Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/21317/2022/SÚÚP/Ře 

Číslo jednací: MeUPB 121281/2022 

Datum:  19.12.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Petra Řeháková 

E-mail:  petra.rehakova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 467 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 01.03.2022 podala (a dne 06.12.2022 úplně doplnila) společnost 

EKOVEKTOR s.r.o., IČO 07558937, Aloise Jiráska č.p. 264, Příbram IV, 261 01  Příbram 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Hala pro zařízení na dekontaminaci infekčního materiálu včetně areálové komunikace a 
parkovacích ploch, zásobníku vody, jímky na technologické vody, kanalizační přípojky, 
terénních úprav, oplocení, opěrné zdi, retenční nádrže na dešťové vody s přepadem do 

vsakovacího drénu  

 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 350/18 (ostatní plocha), parc. č. 353/1 (lesní pozemek), 
parc. č. 355/3 (ostatní plocha), parc. č. 355/4 (ostatní plocha), parc. č. 356/4 (ostatní plocha), parc. č. 
356/8 (ostatní plocha), parc. č. 359/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Dubno.  
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