
   

 

 

 

 

Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/00839/2022/SÚÚP/Buch 

Číslo jednací: MeUPB 05316/2022 

Datum:  17.01.2022 

 

Vyřizuje:  Ing. Dana Buchalová 

E-mail:  dana.buchalova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 468 

 

 
Žadatel: 
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 

 

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 4.1.2022, kterou 
požadujete  poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci 
vydaných rozhodnutí, povolení či jiných opatření na stavby budov (viz. níže uvedeno): 
 
 
Níže uvádíme  veškerá rozhodnutí, či souhlasy vydané příslušným stavebním úřadem pro povolení 
pozemních staveb v období od 1.10.2021 do 31.12.2021. Z uvedených rozhodnutí žádáte tyto 
informace: 

- Identifikace žadatele – pouze právnické osoby 
- Identifikace stavby 
- Lokalizace stavby 
- Druh rozhodnutí 
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 
V příloze posíláme části Vámi požadovaných dokumentů. 
 
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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Obdrží: 

Účastníci řízení (případně zástupci) 
Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa 
 sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 
spis 
 

  
Příloha: 
 
 
Váš dopis:  

Spisová značka: MeUPB/70257/2021/SÚÚP/Ku 

Číslo jednací: MeUPB 117053/2021 

Datum:  03.12.2021 

 

Vyřizuje:  Hana Kunová 

E-mail:  hana.kunova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 471 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.07.2021 podala společnost 

KLEMMARTÉS s. r. o., IČO 27264840, Květoslava Mašity č.p. 302, 252 31  Všenory 

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

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu nazvanou: stavební úpravy rodinného domu se stodolou a přestavba na bytový dům 
Příbram VI-Březové Hory, Pod Kovárnami č.p. 361 (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 6 v 
katastrálním území Březové Hory. 
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