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Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím 

 

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, (dále jen "povinný subjekt") jako orgán 
místně příslušný povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "informační zákon"), obdržel dne 
8.3.2022 žádost,  kterou podala: PB SCOM s.r.o., Radniční č.p. 28, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 
1 (dále jen žadatel).  
 
V žádosti je mimo jiné uvedeno následující: 

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 
2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme poskytnutí kopií rozhodnutí o 

odstranění stavby vydaných dle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.11.2021 
doposud. 

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být 
vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se 
projednávané odstranění týká. 

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 
 
 
Povinný subjekt sděluje tuto informaci: 
Add. 1)  Ano vydává rozhodnutí o odstranění stavby. 
Add. 2) Ve vámi uvedeném termínu nebylo vydané žádné rozhodnutí o  odstranění stavby. 
Add  4)  V příloze  vám zasíláme informace o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 
 

Povinný subjekt částečně odmítá poskytnutí těchto informací: 
Add. 3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být 
vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané 
odstranění týká. 

Informace z neukončených správních řízení – v souladu s ust. § 11 odst. 1b) informačního zákona 
není sdělováno.  Ve vámi uvedeném termínu se jedná pouze o řízení o nařízení odstranění stavby dle 
§ 129 stavebního zákona, kde však bylo vždy požádáno o dodatečné povolení stavby.  
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Odůvodnění: 

Dne 8.3.2022 obdržel povinný subjekt žádost o poskytnutí informací dle informačního zákona. 
Žadatelem je PB SCOM s.r.o., Radniční č.p. 28, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1. Jak je již shora 
uvedeno, nejsou poskytnuty informace k neukončeným správním řízením, a to v souladu s ust. § 11 
odst. 1b) informačního zákona 
Vzhledem k výše uvedenému postupoval povinný subjekt dle § 15 odst. 1 informačního zákona  (tj. 

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti")) a výše uvedenou žádost o poskytnutí informace částečně odmítl.  

S ohledem na výše uvedenému  rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat, dle § 16 odst. 1 informačního zákona, do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 otisk úředního razítka 
 
 

 
 
  
Ing. Dana Buchalová 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
 
 
 

Obdrží: 

PB SCOM s.r.o., IDDS: yb4h36q 
 sídlo: Radniční č.p. 28, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1 
spis 
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SOUHLAS 

S ODSTRANĚNÍM STAVBY 

 

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"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu 
podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 08.12.2021 podal vlastník stavby 

NIKA, s.r.o., IČO 62954181, Kladenská č.p. 384, Příbram VI-Březové Hory, 261 01  Příbram 1, 
kterou zastupuje Ivana Karasová, IČO 74360591, Na Větrov č.p. 224, Žežice, 261 01  Příbram 1 

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a 
§ 18o odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu 

v y d á v á   s o u h l a s 

s odstraněním stavby 

objekt na pozemku st.1989 a část objektu č.p.384 Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Kladenská 
č.p. 384 (dále jen "stavba") na pozemku/cích st. p. 422/1, 422/3, 1989, parc. č. 185/10 v katastrálním 
území Březové Hory. 

Údaje o účelu stavby: 

- Předmětem záměru je demolice objektu parc. č. st. 1989 a částečná demolice objektu na adrese 
Kladenská č.p. 384, 261 01 Příbram v katastrálním území Březové Hory. Objekt parc. č. st. 1989 
byl využíván jako garáže pro osobní automobily. Je nepravidelného půdorysu, nepodsklepený 
bez podkroví a zastřešený je plochými střechami. Zastavěná plocha je cca 208,00 m2. Objekt č.p. 
384, jehož část bude zdemolována byl využíván jako administrativní budova podniku OPBH s 
technickým zázemím (dílny, garáže). Objekt má 2 nadzemní podlaží, je částečně podsklepen, 
nepravidelného půdorysu, zastřešen je plochou a sedlovou střechou. Demolovaná část objektu 
má zastavěnou plochu cca 1160,00 m2. 

Způsob provedení bouracích prací: 

- Postupným rozebráním v souladu s dokumentací „Demolice objektu st. 1989 a část objektu čp. 
384“, kterou ověřila Ing. Pavla Knoblochová, ČKAIT 0003585 a v souladu s vydanými 
souhlasnými stanovisky dotčených orgánů státní správy.  

 

 

 

 

SOUHLAS 

S ODSTRANĚNÍM STAVBY 

 

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"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu 
podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 06.01.2022 podal vlastník stavby 

Geomine a.s., IČO 27657191, Husova č.p. 570, Příbram VI-Březové Hory, 261 01  Příbram 1, 
kterou zastupuje Ing. Aleš Janoušek, IČO 45032343, Křemešnická č.p. 2299, 393 01  Pelhřimov 

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a 
§ 18o odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu 

v y d á v á   s o u h l a s 
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s odstraněním stavby označené jako: průmyslový objekt Příbram VI, stavba bez čísla popisného i 
evidenčního (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2340 v katastrálním území Březové Hory. 

 

Údaje o účelu stavby: 

- stavba je dle žadatele technicky nevyhovující, plocha stavby 546 m2, výška stavby 5,33 m 

- stavba původně využívaná jako brusírna, svařovna, sklad a pro montáž v areálu firmy žadatele 

Způsob provedení bouracích prací: 

- stavba bude odstraněna stavebním podnikatelem v souladu s předloženým projektem pro 
odstranění stavby, který ověřil Ing. Aleš Janoušek, ČKAIT 00100052 

 

 

 

 

 

SOUHLAS 

S ODSTRANĚNÍM STAVBY 

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"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu 
podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 06.01.2022 podal vlastník stavby 

CONTEG Nemovitosti s.r.o., IČO 06694675, Štětkova č.p. 1638/18, Nusle, 140 00  Praha 4, 
kterou zastupuje Ing. Aleš Janoušek, IČO 45032343, Křemešnická č.p. 2299, 393 01  Pelhřimov 

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a 
§ 18o odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu 

v y d á v á   s o u h l a s 

s odstraněním stavby: garáže a sklady Příbram VI (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 503  
v katastrálním území Březové Hory. 

Údaje o účelu stavby: 

- Stavba využívána jako garáže a sklady, nyní již technicky nevyhovující, o zastavěné ploše  
261 m2, výška stavby 6 m.  

Způsob provedení bouracích prací: 

- stavba bude odstraněna stavebním podnikatelem v souladu s předloženým projektem pro 
odstranění stavby, který ověřil Ing. Aleš Janoušek, ČKAIT 00100052 
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