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Žádost o poskytnutí informaci dle zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím

Mestský úrad Príbram, Stavební úrad a územní plánování, jako stavební úrad príslušný dle § 10 a §
11 zákona c. 500/2004 Sb., správního rádu, v aktuálním znení (dále jen správní rád) a podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním rádu (stavební zákon), ve
znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon"), k výše uvedené veci v souladu se zákonem
C.106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, kterou požadujete poskytnuti informací ve
smyslu zákona o svobodném prístupu k informacím ve veci:

1 ,Žádám o 'nformace k povolen" um"sten" mob'lhe'mu na pozemku p.c. 322/2 v k.ú. Bohut'n"
2. ,,Doklad, ze kterého lze overit, že mobilheim je stavebním úradem povolen a k jakému úcelu

slouží?"

Stavební úrad dohledal územní souhlas, ze kterého jsou patrné Vámi požadované informace. Ten
Vám v anonymizované podobe zasíláme.

Jako povinný subjekt Vám zároven sdelujeme, že oprávnení žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona
nevyužijeme.
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,;

DATUM: 23.03.2018

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Mestský Úrad Príbram, odbor Stavební Úrad a Uzemní plánováni, jako stavebnl
odst, 1 písm. C) zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním
znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96
zákona zámer umfstení stavby, který dne 22.03.2018 oznámil

á:sí

úrad pHslušný podle § 13
rádu (stavební zákon), ve
odst. 1, 2 a 4 stavebního

(dále jen "oznamovatel"), a na základe tohpto posouzeni podle § % odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky c. 503/20Cl6 Sb., o podrobnejší Upmve územního rozhodování. územního opatrení a stavebního
cádu

vydává územní souhlas

s um istenim stavby

mobilní dum - Bohutín

(dále jen "stavba") na pozemku parc. c. 322 (orná puda) v katastrálním území Bohutín.

Popis stavby: jedná se o mobilnl dum o pudorysných rozmerech 11 x 3,7 m, který bude umísten ve
vzdálenosti 42 m od pozemku parc.c. 762 v k.ú. Bohutín a zároven ve vzdálenosti 2 m od pozemku
parc.c. 321/1 v k.ú. Bohutn Mobifnl dum bude využíván jako zázemí pro obhospodarováni prilehlých
pozemku. Mobilnl dum bude napojen vodovodní pHpojkou na Qbecni vodovodní rad, splaškovou
kanalizaCnl pr|pgkou do vyvážejicl nepropustné jímky, dešt'ové vody budou likvidovány na pozemku
stavebníka. prípojka elektro bude provedena zemním kabelem z hlavního ekktrorozvadece umfstéMho
na hranici pozemku. Oploceni pozemku je tvoreno ocelovými sloupky s drátenou výplni. Napojeni
mobilního domu na inženýrské site a oploceni již bylo povoleno Stavebním úradem a Územním
plánováním Územním souhlasem s umístením a provedením stavby dne 26.09.2011 pod g. MeUPB
65463/2011.

Zámer splnuje všechny podmfnky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poucení:

Územní souhlas se dorucuje oznamovateli spolu s ovéteným situacním výkresem. Dále se dorucuje
vlastníkovi pozemku nebo stavby, FK)kud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné
vecné právo k sousedMm stavbám anebo sousedním pozemkum nebo stavbám na nich, muže být
umlstenlm stavebního zámeru prímo dotceno, dotceným orgánum, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16
stavebnÍho zákona, také stavebnlmu úradu pri$lUšnému k povolení stavby.
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Uzemní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydáni. Dobu platnosti Územního souhlasu nelze prodloužit.
Uzemni souhlas lze zmenit Územním swhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas
nepozbývá platnosti v prípadech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.
otisk Uredního mznka

Poplatek:
Správni poplatek podle zákona c. 634/2004 Sb., o sprävnlch poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 500 Kc byl zaplacen.
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