
Obecní úřad Narysov
Narysov čp.76
26101 Příbram

22.6.2022

Věc. Žádost o poskytnut" "nformace podle zákona č 106/1999 Sb., žádost o upřesnění
informace poskytnuté v odpovědi ze dne 13.6.2022

žadatel:

Žádost' ze dne 16.5 2022 o předložen' návrhu změny územního plánu obce Narysov
jsem v souladu s ust. z.č. 106/1999 Sb., žádala o přeloženinávrhu změny územního plánu obce
Narysov jsem Žádala o sděleni informace:

- kdo vypracovává návrh ÚP Narysov, kdy a kde je možné nahlédnou do rozpracovaného
návrhu ÚP obce Narysov, který dle citace této rozpracované změny ÚP v zápisu č. 2/2022
zastupitelstva obce Narysov ze dne 13.4.2022 pod bodem č. 4 má obec Narysov k dispozici.

Dle Vámi sdělené informace ze dne 13. června 2022, která byla doručena dne
17.6.2022, by měl být zpracovatelem změny ÚP obce Narysov pořizovatel ÚP MěÚ Příbram a
nahlédnout je možné v úředních hodinách MěÚ Příbram.

Žádám o upřesněn' Vaš" "nformace ze dne 13.6 2022, a to kdo je zpracovatelem
(projektantem) ÚP Obce Narysov, a zda má obec 4Narysov rozpracovaný návrh změny ÚP
k dispozici k nahlédnutív sidle OÚ Narysov.
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Váš dopis č.j.:        Narysov 21. července 2022 
Ze dne: 
Spisová zn. č.:  
Naše č.j.: NA2022/235/O 
 
Vyřizuje: místostarosta 

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

 

Na základě Vámi podané žádosti o upřesnění informace (s odvoláním na usnesení 

zastupitelstva ze dne 13.4.23022 – 4. bod jednání), kdo je zpracovatelem územního plánu 

obce Narysov  a zda má obec k dispozici rozpracovaný návrh změny ÚP k nahlédnutí v sídle 

OÚ Narysov  odpovídáme takto: 

 

 projektantem ÚP je Ing. Arch. Ivan Plicka studio s r.o. 

 návrh změny ÚP není k dispozici, neboť na jednání zastupitelstva 13.4.2022 se 

jednalo o přijetí žádostí o změnu ÚP, které byly doručeny na úřad a žádostí úřadu, 

které budou do změny ÚP zahrnuty. 

 návrh územního plánu bude projednán veřejně tak, jak vyžaduje zákon o územním 

plánování. Oznámení o termínu bude zveřejněno v zákonné lhůtě, pak tedy bude 

možno do dokumentů nahlížet. 

Omlouvám se za nepochopení předchozí žádosti, neboť oddělní územního plánování MěÚ 

Příbram je opravdu „pořizovatelem“ ÚP a tudíž provádí za obec veškeré úkony, které se 

týkají pořízení ÚP.  

 

 

 

S pozdravem. 

 

 

 

Ing. Petr Juras 

místostarosta 
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