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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážená paní magistro,
na základě Vaší žádosti ze dne 12.12.2020, ve které žádáte v souladu s výše uvedeným zákonem o
poskytnutí informace, Vám sdělujeme:
Dokumentem, ze kterého lze usuzovat, zda dané území má či nemá charakter veřejného prostranství, tj.
zda - jak správně píšete – naplňuje atribut zpřístupnění pro veřejnost, je územní plán. Město Příbram má
platný Územní plán Příbram (ÚP), účinný ke dni 17.07.2019, ke dnešku beze změn.
Předmětné území, tj. území Lesoparku Litavka, je dle ÚP vymezeno jako MPL – Plochy veřejných
prostranství – městské parky a lesoparky (část) a dále jako PL – Plochy lesní (část), viz příloha.
Z hlediska funkčního využití jsou výše uvedené typy ploch definovány následovně:
Plochy veřejných prostranství - městské parky a lesoparky (MPL)
Plochami veřejných prostranství - městskými parky a lesoparky se rozumí intensivně ošetřované,
udržované a upravované přírodně krajinné plochy uvnitř města. Lesoparky se rozumí zvnitřnělé části
otevřené krajiny ve městě, umožňující intensivní sportovní a rekreační využití městským obyvatelstvem;
tyto plochy nemusí být vyjmuty ze zemědělského půdního fondu a z ploch určených k plnění funkcí lesa
a nevyžadují intensivní ošetřování, udržování a úpravy, lze je však zároveň charakterizovat jako veřejně
přístupné plochy veřejného zájmu. Plochy městských parků a lesoparků jsou plochy, z jejichž užívání
nelze nikoho vyloučit.
Hlavní a přípustné funkční využití: záměrně založené, případně záměrně dotvořené plochy zeleně.
Podmíněně přípustné funkční využití: zahradní stavby, stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané
plochy, zpevněné plochy. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí
narušit stávající charakter území a nesmí snižovat svým provozem standard území.
Nepřípustné funkční využití: veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo
podmíněně přípustné funkční využití.
Prostorové uspořádání: -.
Plochy lesní (PL)
Plochami lesními se rozumí části venkovské krajiny patřící do správního území města a určené k plnění
funkcí lesa (plochy určené k plnění funkcí lesa).
Hlavní a přípustné funkční využití: monofunkční plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Podmíněně přípustné funkční využití: stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro lesnictví, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření
a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Podmínkou je, že nedojde prokazatelně k
poškození, případně ke zničení VKP ze zákona.
Nepřípustné funkční využití: veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo
podmíněně přípustné funkční využití.
Prostorové uspořádání: -.
Způsob evidence pozemků v katastru nemovitostí z hlediska funkčního využití dle ÚP není relevantní.
Jako povinný subjekt Vám sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona
nevyužijeme.

S pozdravem

Vojtěch Vaverka
vedoucí oddělení územního plánování

Příloha:
- výřez daného území z koordinačního výkresu ÚP (1 : 10 000), vč. legendy

