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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím - 
doplnění 
 
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"), v souladu se zákonem  č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, na základě žádosti ze dne 03.06.2022, kterou požadujete  
poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci: 
 
Provozovna prádelny na Nové Hospodě v Příbrami – budova na pozemcích parc.č. 4606/16 a 4606/17 
v k.ú. Příbram. 
 
Povinný subjekt doplňuje bod č.1: 
 

1. Poskytnutí kopie půdorysného výkresu stavby dle uvedené dokumentace (po změně v 
užívání), s uvedením ploch a/nebo rozměrů jednotlivých místností. 

 
Povinný subjekt v příloze zasílá kopii půdorysu (neúplnou). V kopii půdorysu byly odstraněny 
informace související s technologií provozu (informace chráněné autorským právem). Jak vyplývá 
z podaného odvolání ze dne 04.07.2022 č.j. MeUPB 69673/2022 (bod č. 22), nejsou tyto informace 
požadovány.   
 
Jedná se o doplnění informací, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze 
dne 05.08.2022, čj. 100944/2022/KUSK, SZ_093831/2022/KUSK. Žadateli byla původně poskytnuta 
pouze část požadovaných informací (povinným subjektem bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí 
informací rozhodnutím ze dne 17.06.2022, č.j. MeUPB 64699/2022). Nadřízený orgán rozhodnutí 
zrušil a věc vrátil k novému projednání. Povinnému subjektu byl kompletní spisový materiál 
s rozhodnutím včetně doložky o nabytí právní moci doručen dne 25.08.2022 (vedeno pod č.j. MeUPB 
84793/2022).  
 
Jako povinný subjekt zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona 
nevyužijeme. 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Ing. Petra Řeháková 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
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Příloha: 

Kopie půdorysu, z níž byly odstraněny informace související s technologií 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení (případně zástupci) 
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