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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 
1.8.2022 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 1.2.2021 
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) V příloze  vám zasíláme informace o vydaných 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.  

 

Odůvodnění: 
Dne 1.8.2022 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 
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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 
 
  
 

 

ROZHODNUTÍ 
ODSTRANĚNÍ STAVBY 

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"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle 
§ 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 20.06.2022 předložil 

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

 

I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

p o v o l u j e 
odstranění stavby 

odstranění  rodinného domu  v Lázu 
(dále jen "stavba") na pozemku  v katastrálním území Láz. 
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Účel stavby: 
- Stavba pro bydlení 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 

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"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle 
§ 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 13.04.2022 předložil 

kterého zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, nar. 20.03.1960, Fantova louka č.p. 588, 
Příbram II, 261 01  Příbram 1 

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

 

II. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

p o v o l u j e 
odstranění stavby 

rodinného domu č.p.  Trhové Dušníky 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.  v katastrálním území Trhové Dušníky. 

 

Popis odstraňované stavby: 
- jedná se o jednopodlažní rodinný dům s podkrovím půdorysného tvaru L rozměrů 17,15 x 11,95 x 

5,15 x 5,55 x 12 x 6,4 m, který je zastřešen sedlovou střechou. Objekt je tvořen smíšenou 
konstrukcí z cihel plných a kamenů. Důvodem k odstranění stavby je provedení novostavby 

rodinného domu obdobných objemových parametrů, kterou bude nahrazen stávající rodinný dům.     
 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
ODSTRANĚNÍ STAVBY 

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"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle 
§ 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 27.04.2022 předložila 
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(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

III. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

p o v o l u j e 
odstranění stavby 

rodinný dům Příbram V-Zdaboř, Zdabořská č.p. 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p.  v katastrálním území Zdaboř. 

 

Popis stavby: odstraňovaná stavba se skládá z budovy č.p.109 obdélníkového tvaru rozměrů 17,3 x 
8,0 m a přilehlého seníku obdélníkového tvaru rozměrů 10,3 x 4,6 m. Objekt č.p.109 je jednopodlažní 
se sedlovou střechou. Veškeré části stavby jsou zděné, stropní konstrukce nad 1np je tvořena 
povalovým stropem. Do podkroví vede jednoramenné dřevěné schodiště. Konstrukce krovu je 
dřevěná, střešní plášť tvoří azbestocementové šablony. Objekt č.p. 109 nebyl napojen na 
vodohospodářské sítě ani centrální kanalizaci. V roce 2014 byl odpojen od elektrické distribuční sítě a 
v březnu 2022 byl distributorem elektřiny odstraněn podpěrný bod (střešník) ze západní strany domu. 

 

 

 

 

 

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 20.07.2022 podal vlastník stavby 

NADACE A. BROCHIER KINDERFONDS STIFTUNG, IČO 25755587, Lužická č.p. 1701/38, 120 00  
Praha 2-Vinohrady, 
kterou zastupuje Bc. Radek Míka, nar. 31.08.1973, Libušina č.p. 327, Příbram VI-Březové Hory, 
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 

chatkové tábořiště a hřiště k.ú. Lazec 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11 v katastrálním území 

Lazec. 

 

Údaje o účelu stavby: 
- 6 x chatky a sklad jsou dřevěné se sedlovou střechou s krytinou z asfaltového šindelu, objekt 

sociálního zázemí je v kombinaci dřevěné a zděné konstrukce.   
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Způsob provedení bouracích prací: 
- Chatky budou rozebrány a připraveny k prodeji a dalšímu využití. Betonové základy a zbylé části 

hřiště  budou odvezeny na skládku. Kovové konstrukce dětského hřiště odvezeny do kovošrotu.   

 

 

 

 

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 11.07.2022 podal vlastník stavby 

(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 

rodinný dům a 2 x kolna, Příbram I, Podskalí č.p.
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.  v katastrálním území Příbram. 

 

 

 


