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SDĚLENÍ 
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 26.10.2021, kterou 
požadujete  poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci 
nedokončených stavebních řízení u budov nad 800 m2 hrubé podlažní plochy, v celé oblasti působení  
našeho stavebního úřadu. Požadujete pouze vypsání parcelních čísel a katastrálního území. 
 
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 
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SZ 85739/2018 

Zástavba proluky novostavbou  bytového domu, 
Příbram, Příbram IV 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2323/9 (ostatní plocha), parc. č. 2397/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 2397/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2398 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 2399 (zahrada), parc. č. 2400/1 (ostatní plocha), parc. č. 2400/2 (ostatní plocha), parc. č. 

2411/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram. 
 
SZ 113413/2019 

bytový a komerční objekt  
Příbram IV 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2521/3, 2521/123, 2521/130, 2522/1, 2522/2, 2522/3, 2522/4, 
2525/2, 2530 v katastrálním území Příbram 

 
SZ 74247/2020 

bytový dům Březnická ulice, Příbram IV 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2496, 2489, 2497, 2411/2, 2323/9, 2463, 2324/8 v 
katastrálním území Příbram, kterou podal 

 
SZ 34012/2021 

bytový dům "Albert" 

Příbram, Příbram IV 

(dále jen "stavba") na pozemku/cích parc. č. 2324/8, 2381/1, 2381/4, 2381/5, 2774/1, 2774/28, 
2774/29, 2774/41 v katastrálním území Příbram 

 
SZ 23619/2021 

novostavba haly TROX vč. zpevněných ploch, inženýrských sítí a oplocení 
Příbram, Příbram II 

na pozemcích parc. č. 1101/2, 1101/19, 3810/33, 3810/36, 3810/37, 3810/38, 3810/73, 3810/74, 
3810/88, 3810/89, 3812/379, 3812/380, 3812/435, 3812/436, 3812/437, 3812/438, 3812/440, 

3812/441, 3812/443, 3812/444 v katastrálním území Příbram 
 
SZ 08309/2021 

novostavba polyfunkčního domu vč. přípojek inženýrských sítí a zařízení staveniště 

Příbram, Příbram II 
na pozemcích parc. č. 116, 117, 118, 119/1, 120, 121/1, 122, 3195, 3201 v katastrálním území 

Příbram. 

 

SZ 30070/2021 

stavební úpravy výrobního objektu "YOKO" spojené se změnou užívání na ubytovací zařízení, 
vč. přípojek a zpevněných ploch 

Lhota u Příbramě č.p. 32 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 437/1, 437/2, 532/1, 533, 563/1 v katastrálním území Lhota 
u Příbramě. 
 


