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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako speciální stavební úřad ve věcech 
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných místních a účelových komunikací, příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "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 podané dne 20.01.2020, kterou požadujete 
poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, sděluje následující: 
 
Pokud došlo k poškození Vaší nemovistosti v rámci provádění rekonstrukce obnovy krytu Horní Valy, je 
třeba se obrátit na investora, kterým je v tomto případě město Březnice.  
 
Co se týká vybudování nového chodníku, toto nebylo předmětem stavebního řízení. Jednalo se o obnovu 
krytu ulice Horní Valy vedené pod SZ: MeUPB/20319/2018/SÚÚP/Kleč. Toto řízení bylo oznámeno dne 
11.06.2018 pod č.j.: MeUPB 53315/2018 a to veřejnou vyhláškou. Dále bylo vydáno stavební povolení 
č.j.: MeUPB 68186/2018 ze dne 25.07.2018 taktéž veřejnou vyhláškou. V tomto řízení jste byla 
účastníkem řízení identifikována jak číslem pozemku p.č. 814 k.ú. Březnice tak i číslem popisným. Z Vaší 
strany nebyla žádná námitka v rámci stavebního řízení. Rozsah stavby popřípadě vybudování nového 
chodníku může zadat pouze investor tedy město Březnice. Pokud požadujete nový vybudování nového 
chodníku musíte se obrátit na vedení města. 
 
Stavba byla provedena v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, kde byla památková péče 
dotčeným orgánem státní správy. Připomínky k projektové dokumentaci bylo nutné uplatnit v rámci 
stavebního řízení. Pokud požadujete odkrytí zeminy je třeba kontaktovat investora tedy město Březnice, 
protože se jedná o jeho majetek. 
 
Kolaudační řízení proběhlo dne 15.11.2019 a stavba byla uvedena do trvalého užívání souhlasem  
č.j. 116559/2019 dne 25.11.2019.  
 
 
 otisk úředního razítka 
 
  
 
 
Mgr. Ondřej Klečka 
Vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství 
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