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Obecní úřad Narysov
Narysov Čp.76
26101Přibram

PočEt|istů/,ř"oh' lU

12.7.2022

věc: Žádost o poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., opětovná žádost o
předložení návrhu změny územního plánu obce Narysov a nového územního plánu obce
Narysov

Žadatel:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších přepisů, se na Vás obracím se žádosti o poskytnuti nás|edujÍcÍch informací:

l) z jakého důvodu mi byla poskytnuta nepravdivá informace ve Vaší odpovědi ze dne
13.6.2022 pod Vaším č.j.:NA2022/203, kdy mi bylo sděleno, že zpracovatelem ÚP je
oddělení územního plánování MěÚ Příbram a že je možno do nového ÚP nahlédnout
v úředních hodinách MěÚ Příbram a jako důkaz přikládám sdělení MěÚ Příbram ze dne
12.7.2022, kde se dle Vaši odpovědi dotazuji zda je MěÚ Příbram zpracovatelem
územního plánu obce Narysov a zde je u MěÚ Příbram možno nahlédnout do Vámi
avizovaných změn ÚP číslo 5 a 6, zároveň s našimi otázkami na Městský úřad Vás znovu
žádám o sdě|eniinformace, kdy samozřejmě doufám, že k tomuto došlo nedopatřením
a nebylo úmyslem zastupitelstva obce Narysov podávat nepravdivé a zavádějící
informace jako již v několika předchozích případech.

2) Žádám o informac', kde je možné nahlédnout a zároveň žádám o zasláni fotokop'e
dokumentace k připravovaným změnám 5 a 6 územního plánu obce Narysov.

3) Žádám o 'nformac', kde je možné nahlédnout a zároveň Žádám o zaslán' fotokop'e
schváleného zadáni nového územního plánu obce Narysov.

Přilohy:
Odpověď' obce Narysov pod č.j.NA 2022/203
Sdělení MěÚ Příbram ze dne 12.7.2022 pod č.j.: MeUPB 67186/2022/SÚÚP/Vv
Žádost o vyjádření ze dne 22.6.2022



Obecní úřad Narysov
Narysov čp.76
261 01 Příbram
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16.5.2022

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., žádost o předložení
návrhu změny územního plánu obce Narysov

Žadatel:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších přepisů, se na Vás obracím se žádostí o poskytnuti informace, kdo vypracovává
návrh ÚP obce Narysov a kdy a kde je možné nahlédnout do rozpracovaného návrhu ÚP obce
Narysov. Dle zápisu č. 2/2022 ze dne 13.4.2022, ze zasedání bodu 4. Návrh změny ÚP Obec -
části parcel č. má obec k dispozici, neboť pod bodem č. 4. ,,zápisu" je
uvedeno ,,...do oblasti určené ÚP pro hřiště a sportoviště."



Obec Narysov
Narysov č. 76
261 01 Příbram

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 17. 5. 2022
Spisová zn. č.:
Naše č.j.: NA 2022/203

Narysov 13. června 2022

Vyřizuje: místostarosta

Věc: Odpověď' na Žádost o poskytnutí informace dle zák.106/199 sb.

Na základě Vámi podané žádosti o informaci kdo zpracovává Návrh ÚP obce
Narysov a kdy a kde je možné do rozpracovaného Návrhu ÚP nahlédnout odpovídáme:

· zpracovatelem je oddělení územního plánování MěÚ Příbram
· nahlédnout je možné v úředních hodinách MěÚ Příbram

S pozdravem. , ,~"

( ' l ". l' Ing. Petr juras
^"jnistostarosta

mobil: 602309686
ID DS: z5rbyug
e-mail: obec@narYsQv.cz
web: ~.narVsov.cz

lČ: 00662895
bankovní spojenj;
KB &3., pobočka Pňbmm
Č. ú: 46025211/U100

Stránka 1 x 1



J

1

_1

Městský úřad Příbram

Odbor: Stavební úřad a územní plánováni

Činnost: vedoucí oddělení územního plánování

budova: Na Příkopech 105, Příbram I, 261 01

K rukám Be. Vaverky vojtěcha

e-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu

©A " A2D 06- m

- 7

Dne 24.6.2022
V

Věc: Zádost o sdělení

Vážený pane Vaverko,

tímto Vás žádám o sdělení, zda jste zpracovatelem územního pIánu obce Narysov, jak
mi bylo sděleno obci Narysov v Odpovědi na žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999
Sb., ze dne 13.6.2022, kterou zde přikládám v příloze. Dále Vás též žádám o sdělení, zda je u
Vás možné nahlédnout do změny územního plánu č. 5 a 6 a nového územního pIánu obce
Narysov dle odpovědí na žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb., ze dne 13.6.2022
a pokud ne, prosím o uvedení důvodu, proč do těchto zrněn a nového územního plánu není
možné nahlédnout.

·Děkuji za brzké vyřízení mé žádosti

Příloha:
Odpověď' obce Narysov ze dne 13.6.2022



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
O

Stavební úřad a územní plánováni

Váš dopis:
Spisová značka:
Čislo jednací' MeUPB 67186/2022/SÚÚPNv
Datum: 12.07.2022

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

vojtěch Vaverka
vojtech.vaverka@pribram.eu
318 402 238

Územně plánovací dokumentace obce Narysov - sdělení

Váženi,

k Vašemu dopisu ze dne 24.06.2022, který obsahuje několik dotazů vztahujících se k územně plánovací
dokumentaci obce Narysov, sdělujeme následujfcí:

1/ Obec Narysov má ke dnešku platný Územní plán obce Narysov (ÚPO) z roku 2001.

2/ ÚPO byl měněn vydanými změnami č. 1 (2005). č. 2 (2008), č. 3 (2009), č. 4 (2012).

3/ Mělj Příbram, jako příslušný úřad územního plánováni, nepořizoval ani ÚPO ani žádnou z výše
uvedených změn ÚPO.

4/ V současnosti náš úřad pro obec Narysov pořizuje nový Územní plán Narysov (ÚP), pořizováni se
nachází ve fázi schváleného zadání (13.09.2021). Návrhu ÚP dosud nebyl pořizovateli k dalšímu
projednávání předán.

S pozdravem

MĚSISKY URAL'
PŘÍBRAM
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ál
" "ch Vaverka

vedoucí oddělení územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM — Tyršova 108, 261 19 Příbram l
www.pribram.eu

T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pribram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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Váš dopis č.j.:        Narysov 19. srpna 2022 
Ze dne: 
Spisová zn. č.:  
Naše č.j.: NA2022/251/O 
 
Vyřizuje: místostarosta 

 

 
Věc:  Odpověď na Žádost o poskytnutí informace dle zák.106/199 sb.  
 

Na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace, která byla evidována pod. 
č.j. NA2022/251 odpovídáme takto: 
 

 

3) nahlédnout do „Zadání územního plánu obce Narysov“ je možno v úředních hodinách 
obce Narysov. Kopii uvedeného dokumentu na vaši žádost přikládáme přílohou. 
 

Na další body vaší žádosti bude v souladu se zákonem  106/1999 Sb. v platném znění 
vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 
 

 

S pozdravem. 

 

 

 

Ing. Petr Juras 

místostarosta 

 

mailto:obec@narysov.cz
http://www.narysov.cz/
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