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31:3“ ““"““ Vážený pan starosta

„mnmEmmu“"Hmmm

\ Mgr. Jan Konvalinka

mnpmenMBnEne

V Příbrami, dne 4.6.2021

Věg: Činngs: městského architgkta - ing. Jaroslav Malý

Vážený pane starosto,

Ačkoli jsem již stavební povolení na projekt Barandov získal, nedá mi Vás neinformovat o činnosti
architekta p. Malého, který do stavebních řízení zasahuje a vyjadřuje se k věcem, které sjeho činností
vůbec nesouvisí, mnohdy až protizákonné.

Jeho zasahování 5 posláním městského architekta má velmi málo společného a pan architekt již tak složitá
stavební řízení zcela svévolně komplikuje a pasoval se do roIe generálního arbitra.

Jeho hlavní náp|ní má být územní rozvoj města a ochrana veřejného zájmu.

Bohužel se vyjadřujei k architektonickým řešením projektů, což je věcí architekta, který projekt řeší a

investora, případně památkářů, ale rozhodně ne městského architekta. Zejména je—li to spojeno i

pomlouváním jiných architektů. obhajuje to chráněním veřejného zájmu, což je však něco zcela
rozdílného.

Dalším nezákonným požadavkem je doprava v klidu, kdy si sám stanovil různé koeficienty, které nemají

oporu v územním plánu a těmito požadavky blokuje stavební řízení, což je dokonce protizákonné.

Nezná vyhlášky — v našem případě rozporoval odstupovou vzdálenost kvedíejšimu domu a požadoval
výjimku z odstupové vzdálenosti, ačkoli tento náš projekt vše splňoval; odstupove' vzdálenosti se týkají
obytných domů, nikoli ostatních objektů, což je však mimo jeho znalosti.

Na vše jsme museli psát odvolání ke stavebnímu úřadu, který nám následně dal za pravdu. Jsem

přesvědčen, že i krajský úřad by v odvolání tyto požadavky zamítnul. Vznikají tak však nezanedbatelné

náklady, které stavebník musí hradit odbornému zpracovateli, aby se takovými námitkami vypořádal,
ačkoli jsou výsledkem zcela nekompetentního úředníka, který se zaštiťuje pouze razítkem, svévolí a
neodborností. Rovněž pak časové zpoždění, které s tím přímo souvisí a zejména moře ztraceného času.

Věřím, že tyto informace dokážete využít ke zlepšení činnosti a zefektivnění procesu stavebního řízení.

Děkuji za pochopení.

telefon.
e-mait:
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MĚSTO PŘ [BRAM

, Odbor investic a rozvoje města
n

Váš dopis: Ing. JaroslavalPoláková
Spisová značka: tajemnice MěU Příbram
Člslo jednací: Tyršova 108
Damm: ze. s. 2021 261 01 PŘÍBRAM

Vyřizuje: Ing. Markéta Pavilštwá Havlová, MBA
E-mall: markatapaviistova-fwvlavaěpribmmau

Telefon: 318 40550

Vyjádření ke stížnosti za dne 8.6.2021

Vážená paní tajemnice,

v souvislosti s vyjádřením Ing. arch. Maiáho ke stížnosti ze dne 8.6.2021 uvádím,
že městský architekt Jednal v souladu s

poplsemgxracovní
činností vedoucího oddělení rozvoje města,

dále dle platných matenálů profesní organizace eské komory architektů.
Co se týče stupně automobilizace se domnívám, že jednal dle dostupných podkladů poskytnutých od

kolegů z příslušných odborů (OOA a ODU). Metodický pokyn, jak správně v této věci postupovat
v řešeném čase neexistoval.

S pozdravem

Ing. Markéta Pavlištová Haviová. MBA
vedoucí Odboru investic a rozvoje města

MĚSTOPMBRAM—Tyršova 108.26119 Příbram |
.
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Fašrlm
M ĚSTO PŘÍBRAM ! Odborinvestic a rozvoje města

Váš dopis: Městský úřad Pribram

SpisovéMn: Tajemnice úradu

dula jednací: Ing. Jaroslava Poláková
Damn: 28. 08. 2021 Tyršova 108

Wm „__mmmm 261 19 PŘÍBRAM |

Email: hmmm“
Telefon: 318 402 555

inidřngf ggg. argg, Q'MEVŠ gulagu ko stižngggl

Ve ved projektu stěžuva'bale .Ban'andov bylo archllektem města vydáno vyjádření k projektové
dokumentaci. děla město Příbram uplatnilo námitku v rámci správním i'lzenl vedeného stavebním
úřadem o vydán! společného povolení. Námitka města Přlblaml byla připravena oddělením rozvoje
města a byla podepsána statutárním orgánem města PHbramI starostou Mgr. Janem Konvaiinkou.
Se stěžovatelem. jeho zástupcem, či s autorem tohoto projektu souvislosť :
timto projektem nebylo vedeno zádné ombnljednánf. neproběhl ani ]akýkoiv telefonický hovor ve věci
tohoto pmjeldu. Kmnunikane probíhala výhradně elektronicky e-mallem a to s paní
která oddělení rozvoie města v této věci knntakmvala & následně rovněž emailem se stěžovatelem. Dáte

proběhla e-maůová komunikace mezi stěznvatelam & Ing. Janem Novákem vedoucím odboru Dopravní
úrad a JUDr. Emanuelem Pavlem vedoucím Odboru občanských agend ve věci zjištění stupně
autombilizaoe v Příbrami.

Ka stížnost! uvádím:
Činnost městského architekta je ukotvena

u v Politics architektury a stavební kultury České republiky. kterou dne 14. ledna 2015 schválila
Vláda ČR, kde se v kapitole Krajina a sldla, mm 3 — Začlenění staveb do pmtředl uvádí:

' „GMM začloněnimmbda dmlhopmwbdlle důdadkam raspukmkpmstomvým vztahům.
chudák místa & sfmktulb stlvajlclzástavbyivztahuke Milumlmua ph'mdm'nu děďdvlv Pm
kmtinwlu nim & chamkíempmwiadlu společenskouplťatemustnmbh důiožifá vazba na mmm!
knnbxt umenistickč Malyivýmozlpňmdnidamsů lolmhb'. včetně začleněnlmvbydolaajnya
půněknémmúpravy celého hšaného územimspeldiďlcldanoprosim

Důležitá je součinnost stáhla:hmmmatgm'zacl se samosprávou. Součlmosl hyne
měia “mtmedéníMoravaným fušoní & využívánrmlsmfch znalostí 0 &$er
suvajícfsďavebníbndjemmm kkmip beaahrámtaruzvšof. Pmtujenuíné novou
výstavboumWamlavwarexiaadlclpmaia vycházoťzjehohomot. Záldadnim
cnemjepmmvatkanmm charakterupmsťbdl, sb-ukwyzámvbnWmterónu,
působenisidammhaquimných domínamnjajldlmlpozimlvzfahya vhodně mzvflet
identitu mista. Ta Mischaza záldadnlchMMM, umoůlw'c obyvatelům idemiikacl

smlxtem, kdefií. : nn'lžesestótlvýznamnoukwmwýhodbudméhaslda.
Přínosem se stává existence osoby aporammo ofglnu zodwvčdhého zaMichalka
pmůbdf vytvářeného výstavbou vposlavsnlhlovnlho architekta města nebo oblasti!

' C!! 3.1

Zdisůtnávamslnwýchsmwbnadmmkbra smddum hodnotnésíávsiialzáslava respektoval
& mzvůefkuffumia stavobníděďdvlihodmtyimlfny.

' Cíl 3.2

;Ésxómmm—-Tv|inva m,m 19 Pflbtam-I—
A
T:;muššmeO-podmh—prlbrlmuu
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Chrámu posilovat charakterpkaůWalon tokům odomčstsImu č!Whilldontim .:
podporuvatrůzpmmwajadhamostdamhomista.

- cms

Vyhodmfk : poslm úlohu hlavnich (městských loblasmldu smhňsktů.

. v materiálech profesnl organizace České komory architektů. podle kterých je úloha městského

:,mhitekta:
Jrormlexnřvýlmnskdbysmhmldspňquímšmclobcs. Jadnósezdnúnaonéslodadlcl '

masti:

* Pň Mlodnmovánlmmmsaw :anovanýdl záměrů stedqle zejména mmm urbanistická,
Msuma výtvarné.

' Voblasfíopolaamich ůhnoatílnorwmgo a zacýlmá stanovislm kpm/okčnó prhravovaným aktivum
stavebník“ developerů.

- Vkoncepdnlohm sepodium zadávání & prdeúlávánlMam:kuwpčnlchmmm),
Moráselýkq/Iúzemlměsmčlome.

' Spalusezasbwimliháilzájinyměstačiabcapňpmjaútdvúnlnadfamdohlmentacemúzsml.

' lnlduja nktivnihukymšsučíobcemzlapšanlprow'odl.W spamermtlasoudfžnosflobyvatel
(hapň Wnlsmmmdmurbanlatďdm—hmau zapqiovdnívsibjmddobnmdmvlzle
mteg'lwzvojo města, stuthkekmmmapod).

— Obsclepwkmapodwafnvšeshamýmzvdsvúhoůzumlpodsšháhnaoobcm

současná právnlodůvodwnlapodporuammm:

' Oboemápnivu zňzavstjalw MamlaparamfamálenEn a výbav, vnimdlúchzmůže architekt
města wkonávalswučkmastls 1173 g 122 zákona o obcích)

= M5 thstavobnrhozákmarzs-vnzemloh, sfavebnlchadnlšfchflzanlchvyfúnsaučúmosfl
Bmw-

- cus aúkdyúzonmlhoplánnvánl, MWÉ uvádí sfavobnlzákon vpamgmbch 18 a 19, mvnáž
odůvodňudl expertní spolupráciMakra.

Mppmgummmummmmmmm„mmm
WMpodivatmmedm základě dapomčmlnňslsuho umMa/da.

Emktlvnlvýkon funkceměafskáho architekta muslzoňyovalzeýnána:

- Kontinudeéčlomm, „Mm, estetické, mmmmamwsmmm
welnuovyumliqhhpatena'álů

' omamspecnkaahwmsflkdanóhoúzeml, kmrúlmslmomdopdmumfwanaapodlovád
„genialmť

' Důslednouakmďnuólnlpéďuvshjnámmůom

- Odwaml kvalita hodnot daného 023ml (Miriam. urbanhh'ckýd), společenským, kultumlch,
mw,cmm. pňrodnidl spod)

- Cílená depšovánlobymé kvaRypmmbdlaidd

- v .Poptsu pmovní činnosti: vedoucí oddělení rozvoje města který nebyl účlnnosti dne 2. 5.
2016, a kdsja mhno jiné uvedeno:

mammlww Immum-acínílmv hmmm . 2:1-MMM9ÁMM—
mmmm lpmmwm-mo: 00148182



' zajišnafe vydávání stanovisek ke stavbám v rámci rizeni dle stavebního zálmna.

' Účastní se :: zasfupuje město Pňbram, na záldadé pověřeni. v]ednolílvých případech pri

sprámfoh ňzenich (územních, stavebních, mdoprávnlch), kdyje město adasmutam rizeni.

' na webových stránkách Městského úřadu Příhramwgríbfamgu v sekci oddělení rozvoie

města: _

mtgďlggibram.edmggtsktgradhmntamyíugámhm'slav-malyhtm!

Zajlšl'q'e kmztdfační službypm občany; slavshnllry :! prdakfantysmveb na územíměsta (main:
úzwnide. Byílz BlazavúHom Kozičkyuzm OdauPňbrumZawiice.Zdabol120žlcaafrňslské

Mammut.. Jmnica) vúmdpmjsldavó pmvyawmtvorbymmanavým objektů
& zarizeni, stawbnlch ůpfwslávqllckh objemů (nástavba. pšsfavba) : pohleduBMWkm
navrhovmého kšenl, urbanlsddcýdl souvislostí ve vazbě na umístěnlstsvby

. na webových stránkách Městského úřadu PflbramWvsekci stavební úřad a
územní plánování:

hngzllggbram.eulmesmkmmglogggg:mg;!stavebnt-gmmgmn'wgyant
i !! h' t—m . |

Z výše uvedených materiálůje zřejmé, že vyjadřovat se ke stavbám je povinností měMho

architekta. I přesto. že dokumentaci zpracovává jiný architekt. Stěžovatel se tedy mýlí, když

uvádí, že .vše! městského ambicemi nen! vyjadrovatse k architektonickému lešení

projektů.“Výkon funkce městského architekta neni v rozporu se zákonem č. 12112000 Sb.,

autorský zákon a není chápáno jakomah do autorských práv a tedy protiprávní.

Ostře se ohrazují protí tvrzení stěžovatele. že moje vyjádření se k projektům Je spolenols

pomlowánlmjlhých archiiektů'ž Vzhledem ke skutečnosti. že velkem komunikace se

sběbwamlem či jeho kolegyni pani Průsavou probíhala výhradně písemně e—malbmJe případné

takovém jednání jednoduše doložitelné. Stěžovatel naphdložil žádné důkazy takového jednání a

jak je patrné : priloh tohoto vyjádření, které obsahují veškerou písemnou komunikaci stran

tohoto projektu, k žádnému takovému jednání nedošlo.

Z důvodu hájení veřejného zájmu je obec dle zákona a 183/2006 Sb., o územním plánování &

stavebnlm řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ze úkona

účasmlkem rízení kde uplatňuje námitky k odnmně nájmů obce a zájmů občanů nm (589.
594W SZ) nejenom územních (985 82), Ile ! územních "zemí s posouzením vlivu na životní

prostředí (59% SZ), společného územního a stavebního řízení (5m SZ) 3 společného

územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (saun SZ).

Stěžovatel ve věci dopravy v klidu uvadl, že si architekt města Jaroslav Malý „sám stanovil různé

koeňcienty která nemal? oporu v územním plánu s těmito požadavkybmkula stavební řízení, 002

je dokonce pmtlzákonné'.

Z příloh tohoto vyjádřenl je patrné, že byl stěžovatel ve věci určen! stupne aumnmbilízaoe

odkázán na odbor Dopravní úřad. který pmvádl výkon státní správyv přenesené působnost" v
oblasti registrace vozidel ve správním DDMU obce s rozšířenou působností a dále pak na

Odbor občanských agend, který provád! výkon státní správy v pfienesené působnost! v oblasti

evidence obyvatel. Vedoucí odboru Dopravní úřad Ing. Jan Novák v této věci kontaktoval l

MBfomum—Tyriuv- 1m. mw mmm! 1:31:402211- Ea-pudmelnaoprlbrmu
www.pflbllmmu ID dammm:quu -— IČO; 00243132



Ministerstvo dopravy. Vedoucím odboru Dopravní úřad byl stěžovateli sdělen stupeň
automobílhaoe na základě dat. která čerpal : reglsh'ů Ministerstva dopravy. klanů veda agendu
registm silničních vozidel (RSV) & na základě počtu obyvatel zlskaných od Odboru občanských
agend, který čerpá : Infon'načnlcl'n systémů základních registrů. konkrétně : agendy evidence

obyvatel vedené Ministerstvem vnitra. Jednalo se tedy o údqle statisticky přesné & oficiálnl. Z
těchto údáů vycházelo v]aho vyjadrenlch k projektům 1“ oddělení rozvoia města, nlkonv .:
různých koeficientů. která si stanový sám' architekt města. jak uvádí stěžovatel.

Ve vyjádření architekta města i \: namiwe mém Přlbrami byla mzporovha vzdálenoa přístavby
bytového domu o výšce 14,5 metru státovatele ve vzdálenosti cca 5,5 metru od rodinného
domu č.p. na pozemku parc. V In ú. Příbram, colle v rozporu s 525 čl. 4 vyhlášky č.
5012006 Sb. Dle výpisu z katastru nemnvřhostf je zřejmé, že se]edná o s1avbu pro bydlení. tzn.
aplikace tohotn parayafu výše uvedené vyhláškyje pochupmal'né.

Dle 559 068!- 6 52 .Námitku, a která nedošlo k dohodě mezi účastníkyUzení, stavebni úfbd
posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popňpadě
rozhodnut! dawených orgánů nebo tschnl'mkých mmm, pokudtaková námitka nepřesahuje
rozsahjsno působnosti.“Je tedy \: hompeaanol stavebního úřadu, aby námitky účastníků

posoudil a v pHpadéJejích právní nepřípustnosti zamítl. bl se : nlmijiným způsobem vypořádal.
Město Pribram vznesenlm námitky pouze využilo svého postavení účastníka řízení ve
spolecnem územním a stavebním Hzenf, aby háiilo zajmy svých občanů.

Závit

Dle výše uvedeného se tedy zgevn'Hodná o stížnost zcela neopodstatnénou s cílem očernit moll dobrou
pověst a profesní úrweň a jim taková by měla být beze zbytku zamítnuta.

Ve věci projektu Sázky č. p. lze konstatovat. že jsem se ve své práci držel popisu
pracovní činnosti vedouclho oddělení rozvoje města, jehož funkcl vykonávám, & v souladu s profesnlml
podklady České komory architektů, km jsem mnam. Město Příbram, v souladu s 9941: stavebního
Ikona. využilo v rámci spolemóhu územního a stavebního řízen! svého postavení účastníka.

Kritika stěžovatele tedy směřuje vůči funkcí městského architekta jako ukwe a vůči stavebnlmu zákonu.
a nelzeji chépatjlko kritiku osoby, která naplňuje svoji náplň práce 8 "dl se zněním příslušných zákonů.

s pozdravem

ing. arch. Jaroslav

VEÍIÝvedoucí oddělení

raH

oje města

Pthy:
!-

Přlloha & 1: E-maiiová komunikace se zástupcem stěžovatele pant

Přfioha c. 2: E—manová komunikace se stezovamrem

Příloha č 3; Emallová komunikace stěžovatele a vedoucího Odboru dopravni úrad

Příloha č. 4: Námitka města Přfbrami v rámci společného územního a stavebnlho řízeni

Manommm—Iuršmmm 19 VĚ—mn
“"

““ve—mmm - Eze-podahL—n-opnb1mw
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, ýgtosm'w,_M„u_" , „__—___.. „___—„w7 ..
Od: Jaroslav Malý
Odesláno: 22. května 2020 22:51

Komu:
Piem: Re: žádná o vydání vyjádření k rekonstrukci Příbram

Váženápani
děkuji za zprávu a také přeji pělmý víkmd.

Ing. arch. JaroslavMalý

vedoucí oddělení rozvoje města

Tel.: 318 402 595
Mobil: +420 778 735 748
E—mml': jmhvmalyQpnbx—amsu

MĚSTO PŘÍBRAM
mgjbramgu
Městský úřad
Gen. Richarda Tesaříka 119
261 19 Příbram

22. 5. 20:23 v 17:55,

Dobrý des: pane inženýre,

Velml děkuji za Váš e—mail a nyní se já omlouvám za pozdčiší odpověď.

Vše okolo projektujařtě řešíme a řešit budeme. Vaše odpověď nám takto stačí. Hned jak budeme
mít něco jlného, nového okolo projektu dovolím si Vám to opět zaslat pro Vaše vyjádření.

Děkujeme pěkně
s přáním hezkého víkendu 5 dnů

From: Jaroslav MašvÍnTaq'nto:JamslŠv—._ůaty©prbram.eu]

Sent: Monday, May 18, 2020 8:48 FM
Tn:
c::
Subject: RE: žádost o vydání vyjádření k rekonstrukd Příbram

Vážená paní
Omlouvám se za zpoždění.
Dokumentaci jsem si pmhlédš & mám k ní tyto připomínky:

1) V T5 jsem se dočetl, že máte 27 venkovních stání a 3 garážová. Já jsm" ale v situaci viděl
nakresleno pouze 22 venkovních

?.) Ve výpočtu dopravy v klidu uvádíte, že stupeň automobišizace \: Příbrami je 1. To ale není

přesný údaj. Stupeň automobilizace je zde 1,45. Z toho vyplývá, že na daný počet bytů

bohužel nemáte dostatečnou kapacitu odstavných a parkovacích stání die ČSN 73 5110.

3) Co se týče archhektury, tak mne Vámi předložený pmjekt trochu zklamal. Stávající dům

považuji za zajímavou stavbu na velmi pěkném místě. Váš návrh rekonstrukce ak: tento
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potenciál nevyužil, naopak jej-zeela převálcml, navíc se snahou o zcela maximální vytěžení.
To mi zde přijde upřímně škoda.

'Gcrsatýče architektury, tak nástrojů jak toto změnit moc nemáme. Ve věcl parkování áIe budeš)
muset Štůl návrh upravit.

Dejte mi. prosím, vědět, jestli chcete nesatívnívyjádřenf s výše uvedenými důvody napsat formálně,
nebo Vám to stačí takto - emailem. Kladné vyjádření Vám vydám po splnění požadavků na zajištění
potřebného množství parkovacích stání.
Děkuji :: přejl pěkný den.

5 pózďravem

Ing. arch. Jaroslav Malý
namloddělmt rozvoje města
Ta.- 318002595
Mobil: 778735748
Emmaúmmm

dmgemupp MĚSTO PŘIBRAM
www.ggiýrgmgg
Městský úřad Pmem
Tyršova me
261 19 Příbram

From:

Sent: Monday, May 11, 2020 6:51 PM

To: Jaroslav Malý damslavMawapdbramsm
Subject: Fw: žádost o vydání vyjádření k rekunstrukcl Příbram

Dobrý den pane amhitekte.

Velmi zdvořile se na Vás obracím s prosbou, dotazem, zda jste měl časový prostor se podívat na náš
zámčr—rekonstrukci PHbram Ill.

Dnes1m obdrželi koordlnavané stanovisko a velmi rádi bychom se pusunulj : potřebnými
dokumenty dál.

Moc děkujl za odpověď , v případě, že je potřaba colon" daplnímmsím napište, či volejte abychom
mohli vše doložit pro Vásv čas.

Velké děhuíeme
s přáním hezkého dne

From:»vame '
Sent: Wednesday, Apr" 22, 2020 2:53 PM
To:
Subject: Re: žádost o vydání vyjádření !( reknnsimkd Pň'bram

Vážená paní
můžete mi, prosím, paslatještč soukromu tmhnícko zprávu?
Děkuji a přeji pěkný dm.

Ing. arch. Jnmslw Malý
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vedoucí oddělení mzvoje města
Tel.: 318 402 595 -
Mobil: +420 778 735 748
E—mail: ';ggglaqnalglenn'bmeu

'Ěfw - MĚSTO PŘÍBRAM
www.grjbmeu
Městský úřad
Gen. Richmia Tesaříka 1 19
261 19 Příbram

22. 4. 2020 v 13:45,

POHLEDYj-Pv.pdi>
POHLEDY s+z.pdf>
ŘEZ příčnýA-A '.pdb
srr koordpdb
PÚDORYS np l.pdf>
PÚDORYS np 2.pdf>
PÚDORYS np 3.pdf>
PÚDORYS np 4.pdf>
PÚDORYS pp -1.pd.f>
PÚDORYS swechypdp
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s “k č &
=* Jaroslav_m_rw __ __

Od: Jarosiav Malý
Odesláno: 1. června 20201722
Komu:

Kopii:
Přadmět:

ggxomz
k žádosti () wdáni vyjádření k rekomhukcí

m
Přílohy: Statistika MD 1-2020.csv

Vážený pane
Počet obyvatel je proměnný údaj, který se v čase mění, stejně jako počet automobilů. Proto není reáiná představa,

že bude tento údaj zanesen např. v územním plánu. Starý územní plán Příbrami byt v platnosti od roku 2002 do roku

2018, nový územní plán může mít platnost obdobnou. le tedyjasné, že není možné uvažovat s údajem starým třeba

15 let

Samozřejmě naopak nemá smys! tento ůdil aktualizovat každý měsíc, mta- tytt; statistické údaje ověřujeme 122
ročně, vždy na začátku roku, ke konci roku předchezlho.
V roce 2018 (údaje k 31.12.2018) byio' v ORP Příbram 580 ()A/1000 obyvatel, x;. stupeň automabilšzace 17. a tedy

koeficient stupně automobilizace ka=1,45

V roce 2019 (údaje k 31.12.2019) bylo sasoA/mm obyvaaei, tedy ka=1,436. Vzhiedem !: malému nárůstu ale zatím

pracujeme s údajem : roku 2018, tedy 1,135.

Dle informací odboru OA bylo k 31.12. 2019 ičerpáno ze statistik MVČR3:

Obyvatei \: Příbrami: 31 900 obyvatel
obyvatel \: ORP Příbram: 36 805 obyvatel
Ceďkem [Příbram + ORP): 68 705 obyvatel

Dle Informací odboru dopravy (čerpáno ze statistiky MD 1—2020 (viz. příloha, sloupec “L") :
V ORP Příbram (ORM Příbram) Kategorie M1 - osobní vozidla do 3,5 tuny: 40 22:2. aimřaeš

(Ministerstvo dopravy nevede statistiku po městech, ale za ORP)

Z těchto čísel Vám vyjde vlastní stupeň automobilkami a příslušný koeňcíent ka. ;- ": :“ _
- ' , "

WM" : ' :1

Vaší situaci chápu, na druhou stranu nerozumím, proč nás vaši projektanti nekontaktovan již v “průběhu tvorby

projektu. “Hm by se odchytily problémy mnohem dříve.

!( samotnému projektu mám ještě ně kolik poznámek.
1. Mu5ím se omluvit, ale nakonec jsem v situaci projektu našel ještě ;— míatrá, takže jsem se dopočítal 25 stání

venku a 3 v garáži, celkem 28 stání. Bohužel jsem původně v situaci přehlédl 3 stání na šrafě „zámkové

diažby', za což se omiouvám. VTZ nicméně projektant uvádí celkem 30 míst. Vzhledem k tomu, že jsem

mohl ještě nějaké stání přehlédnout, chci se Vás zeptat kolik stání tedy opravdu v projektu máte navrženo,

abychom předešli nedomzumění.

2. V projektu dále vldím rozpor v tom, že uvádíte v 12, že sjezd na pozemekje stávající, aie ve skutečnosti

stávající sjezd rozšlřujete na celou šířku pozemku a parkovací stání napojujete přímo : komunikace (toho

jsem se původně nevšiml, proto ]sem výše zmíněná 3 stání považoval za něco jiného). Toto řešení nepovažuji

za vhodné - tato komunikace nemá dostatečnou šířku pro vycouvání z kolmého parkovacího stání. Navíc se

jedná o změnu stávajícího sjezdu, nikoliv o stávajícisjezd, jak uvádíte \: projektu.

3. Zpevněné plochy před objektem máte vyspádované do vjezdu, takže dešťové vody z těchto pmehlých ploch

potečou na komunikaci.

4. Do situace, alespoň tu, kterou jsme obdrželi, projektant bohužel nenakreslil stavby na sousednfch pozemcích

(např. rodinný dům To mění situaci. Přístavba vašeho domu, která je na tomto
konci cca 14 metrů vysoká je od tohoto RD vzdáiem odhadem 5 metrů. Musím konstatovat, že toto je

v rozporu s 525 vyhlášky č. 501/2006 sb. Podle této vyhlášky je požadavek na odstupovou vzdálenost mezi 2

šlavbami pro bydlením velikosti sklópené výšky objektu, pokud Jsou \: přiiehlých fasádách okna obytných
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místností. Obdobný problém vidím na'druhé straně objektu —— tj. na severozápadní fasádě směrem
!( rodinnému domu č.p.

S pozdravem

lng. archJarosIav Malý
vedoucí odděienlmuni: měna
w.: 318402595
Mobil: mnam!
E—mall: “amslavmamgnbrameu

,"
"
*; MĚSTO PŘÍBRAM

Ž
'

Z' 1 * db m eu_ mg :; .
* _

' ' ' a | Městský ammmm'
IT

' “"""“ 1“
a - \ . 251 19 Příbram

From:
Sem: Friday, May 29, 2020 9:00 AM
To: Jaroslav Malý damslavMalyapl-lbnmgv

Subject: RE: Data: k žádosti o vydánívyjádřenl & rekonstmkd Příbram

Vážený pane architekte,

Děkuji za infomacl, ale dle projektantů tento koenclent musí být někde pevně zakotven v dokumentech, nelze ho
jen tak stanovit. Proto po mě chtějí zdroj tohoto koeficientu, neboť tento musí uvést ve lprávě k výpočtu jako zdroj.
obracet se na Vaše kolegy v zásadě nemá úptně smysl, potřebuji pauza ten zdroj, kde je ten koeficient uveden a my
už to pak podle who dodělám. Z tohoto se odvíjí I další případné kroky, které bychom museli podniknout ohledně

dopravy v klidu.

Pochopte prosím, že nechci být v soukolí mezl pmjzmnty :: městem, kdyse bude Jeden bude odvolávat na druhého
a já se nepohnu : mísu.

Děkuji za pochopení a přeji heúý den.

163 no Praha 6 —

From: lamslav Malý Qaroslav,Malyggrlhramg?
Sent: Friday, May 29, 2020 8:12 AM

TO:

Subject: RE: Dotaz k žádosti o vydání vyjádření k rekonstrukci Příbram

Vážený pane

Uvedený údaj vychází z počtu obyvatel (tento údaj máme od odboru občanskýdu agend) :: dále pak z registru vozidel

počet osobních automobilů (poskytnuto odborem dopravnl úřad),

[šumu]
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PŘŘLDHA Č „3' Jaroslav ma'

'
\vM„.________._,__—___„_.__m

Od: Jan Nrwák

Odesláno: 10. června 2020 6:57

Komu: Emamhai Paveh Jaroslav Malý

Kapia: Andrea Sabotová

FMM FW: Dotaz k žádosti o vydání vyjáďení k rekonstrukci

Příbram

pmmy: Zadosi_o_ýlnf\mmsci___adpavaž.mf

Vážený pane inženýre, Vážení kolegové,

na základě vlastnich výpočtů a obsahu odpovědi MD na mou žádsst ve věci statistických údajů CRV (vizte přllnhu)

sdělují následující:

Celkový puče: všech registmvaných motorových vozidel v ORP Příbram: 111 021

Celkový počet všech registrovaných osobních automobilů \: ORP
Příbram: 74 621

Celkový počet všech provozovaných motorových
vozide! v ORF Příbram; 65 053

Celkový- počet všech provnzovaných osobních automobilů \: ORP Příbram: 41 159

Celkový počet obyvateI v ORP Příbram: 66 255

1 uvedeného vyplývá:

Stupeň motorizace (počet provoiuvaných vnzldel na 1000 obyvatel) \:
ORP

Příbram: 65 063 : 65,256 =&&

sumců autamabillzace (počet provozovaných osobních automobilů na 1000 obyvatel) v ORP Příbram: 41 159 :

66.256 = 5.2.1435;

5 pozdrawiam

Mgr. Jan Novák
vedeme! Dopravnl'ho úřadu
Tai.: 318402 500
Email: jgnmogkgg hmmm:

„A * A
MĚSTO ?ŘÍBRAM

* '
“*

' ' AW„5w"w ' M ú ' mian? wm
' „ 261 15 Příbfm'n

From: Jan Novák
Sent: Wednesday,1une 3, 2020 11:11 AM

To: Emanuel Pavel <emanuel.pave|©príbram.eu>; Jaruslav Malý

<laros|av.ma|y©pribram.eu>

Subject: RE: Dotaz k žádosti o vydání vyládřenf k rekormrukci Příbram

VážerzE pánové,

v dané věci si Vás prozatím dovoluji mfumavat, že jsem zaslal oficiální žádost Měnisuerstvu dopravy (MD) stran

statistických výstupů : centrálního registru volldel. 0 uvedené )sem požádai 1 důvodu procesní npatmosti, kdy od

roku 2017 MD vystupuje v ml! správce tohoto systému, kterýje výhradním poskytovateiem jakýmkoliv statistických

údajů týkailckzh se registrace vozídeL Na základě taktu poskytnutých inihnnac! pak hud :me :!:hnpni dosadit

relevantní hodnoty pro výpočet stupně motorizace a automobilizam. V ulxamžiku, kdy“ obdržím reakci MD, budu Vás

Informovat.

[Sirma]



S pozdravem ..

Mgr. Jan Novák
vedoucí nopmvnlho úhdu
Tei .: 315 402 500
E-milhiammmnmg

. , .. MĚSTO PŘÍBRAMA A V A. „
_ _ www.gnbram.eg \'
'\3“ Městský um Příbram

FGH? "'““ “a
25119Přůram

From:
Sent: Monday. June 1, 2020 12:37 PM

Tu: Jan Novák <lan.Novangribram .eu>; Emanuel Pavel <Emanuel.PaveI©gríbram.eu>
Subject FW: Dotaz k žádosti o vydání vyjádření k rekonstrukci Příbram

Vazeni panove,

Dovoluji sl Vas oslovit s zadosti o informant. Kontakt na Vas mi dal pan architekt Maly a tyka se koeficientu stupne
automobízace ve meste Pribram.

Dle projektantů, kteří mi zpracovavaji tuto problematiku, tento koeficlent mm! být někde pevně zakotven
v dokumentech, nelze ho jen tak stanem. Prom po mě dltějf zdroj tohoto koeficientu, neboť tema musí uvést ve
zprávě k výpočtu jako zdmi a bez toho nemohou vypocet provest. Vpripade, ze neni, chteji pouzít hoeďicíent
odpwídajfclvellkostl města dle normy.

Prosim Vas tedy o sdeleni, ve kterem, nebo ve kterých dokumentech mohou Demo koeficient najít a odvoiat se na
nej ve zprave. Verim, ze chápete, ze se nechci dostat soukoli profektant / město a nechci byt plmungowm mickem
a potrebujijim tento udaj poskytnout.

Dekuji velmí za pomoc.

5 uctou



V případě zájmu se obraťte na kolegy pana mg. Nováka a na pana JUDr. Pavla. Ti Vám údaje za své odbory

poskytnou. Pak si lze vypařhaž počet osobních automobIIů/IOOD obyvatel a tedyí stupeň automobilizace

jednoduše.

Přeji pěkný den.

s pozdravem

Ing. mh. Jaroslav Malý
vedoucí ndděienl rozvoje města
Tel.: 315402595
Mohu: 778735748
E-miltwmmm

F;: q ;!fq MĚSTO PŘÍBRAM
132 _

* ' “'" wwgňbmmau
; .? Městský úřad mmm

, * g _ r * Tyršova ma
La... „ „! ze: 19 mmm

me:
Sent: Thursday, May 28,2020 11:25 AM

Ta: Jaroslav Matý qšgslavMa mangramxw

Subject: Dotaz k řádostl o vydání vyjádření k rekonstrukci Příbram

Vážený pane architekti,

Řešil jsem s dopravním) projektanty dopravu v klidu a nikde v dostupných materiálech nejsme schopnl Vámi zaslaný

údaj 0 stupni automoblllzace ve městě Příbram nam. Die projektantů stupeň automobilizace odpovídá počtu

obyvatel ve městě, nenI-Ii v územním plánu nebo jiném odpovídajícím dokumentu uvedeno jinak.

Dovoluji sI Vás tedy požádat o infomacl, kde můžeme tento údaj najít.

Děkuji a pochopení a přeji hezký den.

S úctou
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chumlu: murs mammolmmm Jm Hmal
mm: mm Tyršova 108
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Tum: mms:

H'huvh. numa- I mnhníwnw
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Město HihmmWomul :: uhijoni společného HMI .pl'hhvha, mmm :MI ůprlvy

Uvodenýmdmm bybzahňjemspamůzsmnlamwbnlrhmlnam.

Pribmm
sm
www:
Stupendokwmno: DURIDSP

Jodnáseommfůmuqulldmbylmmmmnbymmmmwamm budnjeho
kapacita mama na 25 bytů.

Fm správní úamrmmPříbrami: schválena úmnůpunovant dohlmunhce, amÚmlplán Pflhfam
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Váš dopis:

Spisová značka: .
Číslo jednací: MeUPB 57361/2021
Datum: 12.07.2021

Vyňzuje: lng. Poláková
E-mail: jaroslava.polakova©pribram.eu

Telefon: 318 402 225

Vážený pane inženýre,

zasílám Vám vyjádření k Vašemu podání, označeného jako „Činnost městského architekta — ing. Jaroslav

Maiý“ ze dne 04.06.2021, doručené zdejšímu úřadu dne 04.06.2021, které mi bylo postoupeno k vyřízení
Mgr, Janem Konvalinkou, starostou města, jemuž bylo podání adresováno.

Vúvodu se Vám omlouvám za poněkud delší termín odpovědi, způsobený pozdějším dodáním
podkladových materiálů a vyjádření v souvislosti s čerpáním dovolených. Předmětná podání bylo dle
obsahu posouzeno jako stížnost a takto s ním bylo dále pracováno. Po důkíadném prostudování Vaší
stížnosti jsem z důvodu objektivity a nestrannosti při rozhodování o vyhodnogení stížnosti požádala o

vyjádření Ing. arch, Jaroslava Malého, vedoucího oddělení rozvoje města MěU Příbram, a jeho přímou
nadřízenou lng. Markétu Pavlištovou Havlovou, MBA, vedoucí Odboru investic a rozvoje města.

Po pečlivém posouzení obsahu stížnosti, po ukončení vlastního Šetření a po vyhodnocení vyjádření
dotčených zaměstnanců, konstatuji, že jsem Vaši stížnost shledala částečně důvodnou a učinila jsem
nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a přijatých opatřeních Vás vyrozumívám takto:

Pokud jde o Vámi vnímané zasahování Ing. arch. Malého do stavebního řízení a vyjadřování
k architektonickým řešením projektů, byl Ing. arch. Malý upozorněn na jeho kompetence a dodržování
popisu pracovní činnosti.

Co se týče požadavků na řešení dopravy v klidu, tuto záležitost jsme, na základě upozornění, prověřili a

procesně přenastavili již před obdržením Vaší stížnosti. Dávám Vám zapravdu, že postup, který uplatňoval

Ing. arch. Malý, byi nesprávný. Po prověření skutečností jsme procesně změnili postupy, aby k dalším

nesprávným úkonům již nedocházelo.

Co se týče Vašeho sdělení o pomlouvání jiných architektů od Ing. arch. Malého, považujiloto sdělení za
velmi závažné. Ve svém vyjádření Ing. arch. Malý uvedl, že se toto nezakládá na pravdě, s Vámi, Vaším

zástupcem či sautorem projektu nebylo vedeno vsouvislosti sprojektem
žádné osobní jednání, ani žádný telefonický hovor ve věci tohoto projektu,

komunikace probíhala výhradně e-mailem s a následně rovněž e-mailem s Vámi. E-mailovou
komunikaci mi Ing. arch. Malý předložil a byla vedena zdvořilostní formou. I přes tato zjištění byl jmenovaný
pracovník upozorněn na to, že uvedené chování je porušením vnitřních předpisů a základních principů

fungováni veřejné správy. Bez přezkoumatelných důkazních materiálů však nemohu zpochybňovat žádné
z uvedených tvrzení.
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Přes shora uvedené skutečnosti si Vám dovoluji poděkovat za Vaše podání, kdy každá zpětná reakce je

pro nás vždy důležitou informací při naší činnosti, stížnosti a podněty vždy využíváme k prověření daných
skutečností a v případě zjištění pochybení neprodleně zajistíme zjednání nápravy. Veíice mne mrzí Vaše

negativní zkušenost při vyřizování záležitostí na zdejším úřadu a tímto se Vám omlouvám.

Závěrem Vás chci ubezpečit, že jsem se v rámci prováděného šetření, hodnocení důkazů a rozhodování

o způsobu řešení celé záležitosti snažila postupovat v maximálním souladu se zásadami nestranného

postupu a materiální pravdy, a to tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci, o němž nejsou důvodné

pochybnosti. Svými výše uvedenými závěry však v žádném případě nezpochybňuji pravdivost a

oprávněnost obsahu Vaší stížnosti. Rovněž Vás ubezpečuji, že v případě prokázání jakéhokoliv
nevhodného chování zaměstnanců nebo jejich profesního pochybení jsem připravena vyvodit z takového

jednání důsledky.

Zároveň Vám nabízím svoji osobní pomoc při vyřizování záležitostí na zdejším úřadu. Budete-Ii mít

pochybnosti o správném procesním postupu či přístupu zaměstnanců, neváhejte se na mě obrátit, abych
mohla do řešení případu vstoupit co nejdříve. nikoliv až po ukončení daného případu, a zajistit přijetí

případných opatření.

S pozdravem

MESTSKÝ ÚŘAD
Ing. Jaroslava PŘIfBRAM
tajemnice
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