
51
J/Wwíýfgyáá

&
?Áfšžď/

Městský úřad Příbram

Vážený pan starosta Jan Konvalinka Příbram dne 7. 6. 2021
“\“—_

Vážený pane starosto,

v posledním roce se zabývám přípravou dvou nemovitostních projektů na rekonstrukce starých domů
v Příbrami. V souvislosti s tím jsem narazila na práci pana ing. arch. Jaroslava Malého.

Chtěla bych Vás požádat o objasněníjeho kompetencíjako městského architekta, neboť jsem sjeho
názory byla prostřednictvím svého projektanta několikrát konfrontována a došla jsem knázoru, že
Vás na tyto skutečnosti upozorním.

Konkrétně se jedná o:

1. Oprávnění k zasahování do projektů, vzhledu a estetiky staveb — už po předložení náhledů
našeho projektu zdůvodu některých dotazů kmožnostem řešení, které se nabízely, bylo
reagováno tak, že bude vydáno zamítavé stanovisko, přitom projekt je autorské řešení
a zodpovědnost projektanta, který se musí držet všech předpisů a nemůže se ohlížet na
nepodložené stanovisko městského architekta. Například mluvím o jeho vyjádření se ke
vzhledu rekonstruovaného Nerada bych se dostala do kolečka
zdlouhavých odvolání proti zamítnutí, mám informace, že se tomu tak v některých případech
stalo.

Dle mého názoru má pouze Město jako samosprávná organizace možnost regulovat stavby,
či jejich projekty prostřednictvím územně plánovací dokumentace, či podkladů. Jakýkoli jiný
zásah pokládám za neoprávněné zasahování do cizího autorského řešení a tudíž
protizákonné. Svému projektantovi naprosto důvěřuji a beru jeho řešení rekonstrukce jako
velmi pěkné a citlivé vůči prostředíí historii.

2. Při přípravě projektu a potřebě vybudování parkovacích míst jsem zjistila, že pan architekt
stanovuje koeficienty automobilizace podle chybných podkladů, tím nutí nás stavebníky
vytvářet zbytečná parkovací místa, navíc vzónách, kde na to není prostor a není to dle
metodiky správně. Dle mého názoru jde o nelegitimní regulaci, nikde jsem nedohledala, že
by měla:

— oporu v územně plánovacídokumentaci

- oporu v samostatné městské vyhlášce či jiném obecně závazném předpisu
- veřejně dohledatelné uveřejnění
- schválení radou města nebo zastupitelstvem
- ověřitelné zdůvodnění a výpočet

Odpověď na dotazy našeho projektanta jsem viděla zpracovanou na základě chybných
podkladů — viz vyjádření arch. Malého v příloze na dotazy. Norma uvádí zdroj počtu obyvatel
z ČSÚ a počet motorových vozidel z registru MDČR, oproti tomu pan Malý čerpal z materiálů
Dopravního úřadu. Ve své odpovědi pak přenáší zodpovědnost na Dopravní úřad: cituji „ Ve
věci řešení dopravy vklidu vycházíme zkoefícíentu stupně automobilizace, který poskytl
Dopravní úřad, který jakožto orgán státní správy ve věci evidence motorových vozidel."
Oproti tomuto vyjádřeníovšem Dopravní úřad žádnou takovouto regulaci nikdy nepožadoval,
ani s ní stavebníky nezatěžoval.



3. Zastupování Města.

Pan Malý vysvětluje svoje oprávnění tím, že zastupuje Město.

Domnívám se, že dle Zákona o obcích je zástupcem Města starosta, resp. místostarosta

a pokud tedy existuje nějaké oprávnění pana Malého, prosím o něj.

4. Ochrana veřejného zájmu.
Pan Malý svůj postoj v přiložené odpovědi opírá o ochranu veřejného zájmu, který je dle

jeho názoru obsažen ve stavebním zákoně všBS o vymezení účastníků řízení, kdy je podle
něho obec účastníkem všech řízení stavebního úřadu. Což není pravda, jelikož se jedná

o územní řízení.

Dle mého názoru jde o mýlku v pojmosloví, neboť 5 4 odst. 2 říká, že „Orgány územního

plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle

zvláštních právních předpisůžj nebo tohoto zákona. Dotčené orgány vydávají.... A tak dá le.

odkaz
4) Například zákon č 254/2001 Sb., o vodách a a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

86/2002 Sb., o ochraně ovzdušía o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve zněm'pozdějšl'ch

předpisů, zákon Č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a a změně a

doplnění některých zákonů (lesnizúkan), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., a požární ochraně,

ve zněm'pozdějšich předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., a pozemních komunikacích, ve zněnlpazdějšl'ch předpisů, zákon

č. 44/1988 Sb, o ochraně a využít! nerostného bohatství (horni zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

164/2001 Sb., a přírodních léčivých zdrojich, zdrojich přírodních minerálních vod, př/rodm'ch léčebných lázních a

lázeňských místech a a změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve zněnípozdějšich předpisů, zákon

č. 62/1988 Sb., a geologických pracích, ve zněnipozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 406/2000 Sb., o

hospodařenienergil, ve zněnlpazdějších předpisů.

Závěrem bych chtěla podotknout, že jednání města, bylo vůči mně, jako podnikatelce, vždy přátelské,
vstřícné a i moje vnímání představitelů samosprávy je pozitivní. Byla bych velmi ráda, kdyby

kompetence městského architekta a jeho odpovědi byly zcela transparentní a dle zákona nejen pro

mne, ale i další investory a stavebníky.

Děkuji za pochopení. S pozdravem

Přílohy: Dotaz na pana architekta a jeho odpověď.
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Městský Úří- "' Příbram

Tyršova 108, 27 3. 0 Příbram

Odbor investic a r'zzvnje města

Vedoucí oddělení rozvoje města

Ing. arch. Jarr =?av Malý

Dne 12. 4. 2021

Dobrý den,

na podkladě našel telefonického rozhovoru si Vás

dovolují požádat o ložení oprávnění k činnosti, na jejichž podkladě zpracováváte svá vyjádření:

1. Deložení pe
'
:dovaného koeficientu stupně automobilizace pro území Příbrami, včetně přísl,

samosprávného předpisu, výpočtu a zdrojů tohoto výpočtu,
2. doloženívv wjného zdroje (dokumentu), na podkladě kterého je daný koeňcient požadován.

Dále Vás žádám o

3. Doložen! o; *ivnění k zastupování města v řízeních stavebního úřadu,
4. doložení o; 'vnění k připomínkám ke vzhledu staveb,
5. doložení o;, vnění k výkonu veřejného zájmu.

Děkuií

Ateliér Příbram :..—.o. “— )*" *“
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M ESTO PRI B RAM ! Odbor investic a rozvoje městan

Nářdwfs: ATELIÉR PŘÍBRAM s.r.o.Spisová značka:

Číslojednací: MeUPB 51013/2021/OIRM/OddRM/Ma
Datum: 17-05-2021 Žižkova 708 - (budove "KOSTKY PB")
Vyřizuje: Ing. arch. Jaroslav Malý

261 01 Příbram

E-mail: ]aroslav.maly©pribram„eu
Telefon: 318 402 595

Vážený pane

k Vašim dotazům sdělují následující:

Rozsah činnosti městského architekta je dán jeho pracovní náplní. Výtah z této pracovní náplně jedostupný i na webu www.gribram.eu v sekci oddělení rozvoje města:

httgsjigribram.eu/megÉy-ugd/odbogieu/odbor-gil—rmniho—nos(gamm—a—ínve_sticlodgeleni—rozvo'e-
mestahtml '

Dle této nápině mimo jiné městský architekt provádí konzultační činnost stavebníkům na území městaPříbrami a vydává vyjádření k jejich stavebním záměrům.

Na činnost městského architekta rovněž odkazuje www.grigrgm.eu, sekce stavební úřad a územní
plánování:

httgsrllgtngrgmágiimgstsky-ufagiqglgyin'eu/staveQni—grad/uzemni-a-sggvebnýi-rjzgmatn—rm

Oddělení rozvoje města dále připravuje podklady pro samosprávu města Příbram, jakožto účastníka řízení
vedených stavebním úřadem na území města, a to na základě zmocnění stavebního zákona. konkrétně
námitky „k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce“. Ve věci role obce jakožto účastníka správníchřízení vedených Stavebním úřadem Vás odkazujeme na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, konkrétně na ust. 985, 589, 594k, 594n a 594W.

ve věci řgšení dopravy v klidu vycházíme z koeficientu stupně automobilizace ka, který poskytl Dopravníúřad MěU Příbram jakožto orgán státní správy ve věci evidence motorových vozidel.

S pozdravem
_

Ing. arch. Jaroslav Mal ,
vedoucí oddělení rozvoje města
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A A . .
,! MĚSTSKY UŘAD PŘÍBRAM

Flaška
MĚSTO PŘÍBRAM

] Odbor investic a rozvoje města
11

Váš dopis: lng. Jaroslava_Po|áková
Spisová značka: tajemnice MěU Příbram

. Číslo jednací: Tyršova 108
Datum: 28. 6. 2021 261 01 PŘÍBRAM

Wřlzuje: Ing. Markéta Psvllštnvá Havlová. MBA

E-mail: maketa.pavilslova-havlova©pdbram.eu
Telefon: 318 40550

Vyjádření ke stižnostl ze dne 7.6.2021

Vážená paní tajemnice,

v souvislosti s vyjádřením Ing. arch. Malého ke stížností ze dne 7.6.2021 uvádím.
že městský architekt jednal v souladu s popisem pracovní činnosti vedoucího oddělení rozvoje města,
dále dle platných materiálů profesní organizace České 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 postu povat
v řešeném čase neexistoval.

s pozdravem

Ing. Markéta Pavlištavá Havlová, MBA
vedoucí Odboru investic a rozvoje města

„EEEQMÍMW mmm; T; 318402211 . si......dmmaášrš
www.pribmm.eu ||: datové sdxránhy: lebbrqu . IČO: 00143132
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MĚSTO PŘÍBRAM ' Odbor Invastlc a rozvoje města

Váš dopln: Městský úřad Pribram

Www Tajemnice úradu

mmm: Ing. Jaroslava Poláková
Datum: 28. 06. 2021

Tyršova 108

Willis: lng. „&.me
261 19 PŘÍBRAM '

E-man: janduvmalyapdbwnau
musm: znamm

medium !( žádosti

Předem svého
vyládřenlygpgzamějjšla

dama. že dopis pani nen! gg! padepsán fam
stížnost ani neni obsahově stftnmw ale plsablka udá o objasnění kompetenci městského architekta.
Rovněž hned v úvodu uvádlm, že : pisatelknu jsem nikdy nejednal ani mbně. ani telefonicky či

pmslřodnlctvím o-maflu čijiným způsobem. Telefonicky se mnou řešil jednu stavbu plsalslkyjejí

projektang- K této anl ]an stavbě písemky odděleni rozvoje města doposud

nevydávabMně vyjádření, stejně takjsme nepi'lpravavali pomhdy k uplatnění náka obce]ako
účastnlka rizeni vedeného s'avebnlm úřadem. Oddělení rozvoje města nereglsh'uje v současnosti
žádnou adasha vyiádfaní k projektu písemky.

Ad 1) Oprávnění zasahování do pmiektů

. Politika amhlhkmry a stavební kultury České mpubhky, kterou dne 14. ledna 2015 schválila
vláda ČR, uvadi v kapitole Krajina a sídla, téma 3—Zaaeněnís1aveb do pmstí'edl:

„Citlivé začleněnisfaveb do okolnfhopmsďbdljeMamrespektu kpmmmvým vzmhům, Mis
místa !Mbstůvqilclzádavbylwtahuksmkmapňmdnlmu dědictví.MMMrlzua

Marshampmffoďaspdsčmsknupllfamwsvabiaddfam vazbanEkllentelt.Mé
mamy: výwoupnmamaamsn lakaůty, včetně „Murmvby dommapiiméhnamam
mravymléko hbněho území respeldw'icf dané prosb'bdl.
Důiežmua součimosfstáhvlchmamakýchmusela samosprávou. Soumosfbysemšla dotýkat
hledánlmagmvanýoh řešenla využívůnlmlamlch znalostí o úzsml.
Shvdmlsmwbnffondja bohem ktenšjaMa chlán'ta mzvúot. Pmtoje nutná novou výstavbou
respektovat:Wmmwiclpmsdbdís vydlázstzjehahomamtmcuamjepadpomva:
kontinuitu charakteru prosekat, Muzástavbn kmlbmwe blánu. působonlsldchha hrdinným
darnMMa/qkhkmpozlčnivzfahya vhodně rozvyeHdanUlumlsta. Talvm'ijuchuzaákiadniahkvam
pluatibdl, umožňuje ::waMimo!& místem. kde 101. a může se míti výmannoukonkumncm
výhodouMosme.
Přínosem se stává exisfsnoe osoby ďporadnflm ománuWhenMFGkvalitu pmslibd!
vytvářeného výstavbou vposa'avanl hlavního architekta města nebo oblasti."

C!! 3.1

Zajistí! návaznostnwých staveb na charakterummm110thWWW:; respektovata
mzvlietkM!& stavebni démihodmtylamfinu
cn 8.2
Chán" & posmwat charakásrpwků lvoňckm lokální, nabměstslmu čiWWW:: podpomvafliz
prusfibdl ajedínečnosl daného mim.

MEDPHM—Tyrimm, 26119 Hrbnml

__) .."—-.M—
13318 402 2“ * & rpodndmoprlhmeu

mprlnfmu IDdmmnmnubmu » Ičo: umu:
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Vyhodnm'ífaposnil úlohu hlavnich (mšsldqývh/oblashlch) armani).

. Dle materiálů pmfesnl organizace České komory archibktů je úloha městského architekta:
Wnlvýkmslužbyamhneldapňmmjimwčim.Jedúsezsýfwnaonáslsdqloldnmd:

- Fl! vyhodnocován! aktuálního stavua průzravovmých zóměnl Nedalo zejménamm„mm,
mnam, emailem .: vyhraná

- Voblasfioparaaivnich čhmsflkanmllujsamujlmá wwwkmojompnpmvovanýmmmm;
stavebnlkůadsvalapem.

- Vkmaapúlloblaslísa podlifnamdivinlaprqlemavdnlmmm & konaopáwíchmm
které se lýkqll územlmšsta či obav.

- Spolu se zaafupMMilújmyměstu či obce pňm'ednávánl nadřazené dakunmtaoeMlha územi.

» lniciujealn'iwluaokyměsmčioboonazimlpmbbdl, hrdosti,MMMWQMM
fnaplť vypisování amhkekboanh & urbanistických soutěži, zapqíwánl veřejnosti do ibmmlacs viz! 5
mwmmWmsmmmwmsmm).

- Obacjsmvmmčavatovšomnýmzvqmm úzamlpodegí'zllmnaoobclch.

WMWÍMÍEWWMM:

- Obacmápnivoznzovatjako hmatapDerloMnylawma výbory. vmmdniohžmúžo alchllbkt
města vykonávatmučlmosffs 117a5 122Mkomoobclch)

- Podleš174 dawbnlhozákmalze vúzamnlch, stavebnfcha dalšíchňzsnkm vyldltmučinnosb'
W-

- cile & Múzemního pnmvánr, které widrstavsbnlzalum vpamgmim 185 19, rovněž
odůvoMq'stpennlspalupráoiamm

- ompwssasmvsbnnuzam účasmikamvsschúzotmlch rizeni, "MMM
midibuípodůvat nqpmlad na zdldadě dnpomčanfměmhého umMslda.

Efeldfmr výkon flmlwe městského alummaslzsjlšfovatzqímóm:

— Kondnuólnlpéčia urbanistické. nwm, 88mm. omnomofyméste člobcesnmmáin!
mnouovyuHUjWypoth

* Ochram-wadlikadwalďedsflkdanóhoúmml, Merélzealrmdapolmwhmmapodlováfť
.gsnlalwl'

' DůMnuakonfinušh/péďovaibjnópomtnryměstaá'om

' Odmnukvamahamotdanéhoúzsmlmmlmktmidcých,WWII, qualačenskýdv. Munich,
estetických, aoymmwmmu apod.)

' Cíleně zlepšováním kvalilypmrsdisldsl

MBIOM -—1yrbmoa.um mmm
„__f

hmmm - Eo-podnmlmpdhnmu
mmmu wdnwvlschráwnbhqu -mm



o V .Popisu pracovní činnosti: vedoucí oddělení rozvoja mčsm', který nabyl účinnosti dne 2. 5.

2016, ja mlmo jiné uvedeno:

' zajšmie Mávůn! stanovisek ke stavbám v rámcistnf dig stavebního zákona.

' Účastní se : zastupuje město Pňbram, na základě pověření, vjedmtlivých případech ph'
správních „zenich (územních, stavebních, vodopávnldr), kdyle město účastníkem rízení.

. Výtah z poplsu pracovni dnnostíje dompný I na webových stránkmh Městského úřadu Příbram

wvsekci oddeleni rozvoje města:

AMmisu
mmmrsmzoypmammmmyaprzdsldanwsmmbmmm(mmm
(kemled, Bytíz.8hzwáHom Kozičin. Lazsc. Orion; an-am. Zavržlos, Zdabaň Žalheaměstakéčósfi
Jenlsalom. JesuNchMmdpmjddové pHpmvya nmhífskoká Mbynlwhůnowszhůa
zamení, stavebních úprav stávailcioh objektů (nistwba,MNzpohlodummmkvality
nawhovanéhoMeal,MMsomhlosdw vazbě naWww;

* Na činnost městského architekta rovněž odkazují unciální webove stánky města
Wsekne stavební úřad a územní plánování:

| _- : l “' . 1 e ": . ha uuu 1:45 ..:. -n3— dluzam | _; »: a: l : architekt-

M

2 výia uvedených materiálů je zrejme, že vyjadřovat se ke stavbám je povinností městského

architekta. ! přesto. že dokumentaci zpracovávájiný architekt a 10 i z pohledu architektonické kvality
návrhu. Výknn funkce měmkého architekta není v rozporu se zákonem o. 121/2000 Sb.. autorský
zákon a není chápáno jako zásah do autorských pfáv a tady protiprávní.

Nani pravdou, jak se písemka domnívá, že má obec možnost regulovat stavby pouze
prostrednictvim územně plánovací dokumentace a jakýkoliv jiný zásah je neoprávněné zasahování
do cizího autorského rašení. Obec je ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění (deb jen stavební zákon“), konkrétně dla 585, 989, 59411,
594n, a 594W ůčastnlkem Hzenl, kde uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Toto bylo již sdéieno pmjekunbvi pba'oelky panu jemuž je úloha městského
archihekta a jeho pravem! dostatečné známé, neboťja členem České komorymmm&
především funkci městského architekta osobné vykonával nejenom v Příbrami.

Ad 2) parkovací místa

Ve svých vyjádřenlah k pumu parkovacích míst jsme vycházeli z údajů, které oddělení rozvoje
města získalo od orgánů statni správy, resp. odborů Městského úřadu Příbram. které pmvádl výkon
státní správy v přenesené působnostl. Údaj o počtu obyvatel byl získán od Odboru obmkých
agend, khrý borpá z informaůňoh sys1emů základním registrů, konkrétně : agendy evidence
obyvatel vedené Ministerstvem vnitra. Údaj o počtu provozovaných osobních vozidel byl získán od
odboru Dopravni úřad, který čerpal z registrů Ministerstva dopravy, které vede agendu mgístm
silničních vozidel (RSV),

Dopravní úrad není účastníkem Plzen! vedených stavebním úřadem. nemůže bady po stavebniclch
něco požadovat, lak se pan! mylné domnívá. Dopravní úrad vykonává výkon státní správy
v přenesené působnosti mimojlné v ohlasu registru vozidel ve správním nbvcdu obce a rozšířenou

působností.

„šškmw'ím'
“'“
».,ša'šřnmí "vímmáií &„m.m

'
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Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že dopis plsatelky neníMulwán jako stížnost ale žádost „o objasnšnr
komatsncíměstského architekta dopomčuji odpověth ve smyslu výše uvedených faktů a citací.

Pokud by i přesto byfa žádost plsatelky brána jako stížnost. je dle výše uvedeného zievné, že se Iedná o
stížnost zcela neopodsmněnou s cílem očami: moji dobrou pověst a profesnl úmveň slnko takové by
měla být beze zbytku amímma. Bylo by však vence thióznl, kdyby si plsaleIka stěžovara na osobu, se
kterou nikdy nejednala ani osobně, ani telefonlcky, a prostřednictvím e—maiu nebo dopisu, & fednala by
tak pouze na základě Informací zprostredkovaných ifeu osobou.

Je jednoznačné výše popsáno. že jako vedoucí odděan mzvoie města jsem se ve výkonu své funkce
plně řídil popisem své pracovní činnosti & profesními podklady vydaným! Českou komorou archnektů.
klerájsem členem, v inmnclch Politiky archlheklury & stavební kultury České republiky suhvalené dne 14.
ledna 2015 vládou ČR a v právnlm rámci mvebnlho zákona.

Případná stížnost tady směřuje pfímámě vůči funkci městského amhibkiajako takové & vůči stavebnímu
zákanu. a nalzejl chápat jako kritiku osoby, která naplňuje svoji náplň práce & i'm! se zněním příslušných
akum.

vedoucí

oddčiešl

mzvoje města

Přílohy:

Pňloha č. 1 : E-mall vedoucího Odboru dopravní úřad s vyčíslenlm stupně automobilizace v Příbrami

RÁĚSTO PNBRWAÍJL “;;-vn IM. 26119 Příbram | 17318m 211_- ;5-leme
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Od: Jan Novák
Odesláno: 6:57
Komu: Emanuel Pavel; Jaroslav Malý
Kopie:
Předmět:

SHW:
Dotaz k žádosti a vydán! vyjádření k rekonstrukci

btam
Přílohy: Zadost_o_lnformací_____odpoved.pdf

Vážený pane Inženýre, Vážení koňegcvé,

na základě vlasťnlch výpočtů :: obsahu odpovědí MD na meu žádast ve věci statistických údajů CRV (vizte přílohu)
sdělují následující:

Celkový počet všech registmvaných motorových vozide! v GRP Příbram: 111 021
Celkový počet všech registrovaných osobních automobilů v ORP Příbram: 74 621
ceamý počet všech provozovaných motorových vozidel v ORP Eiíbfam: 55 063
Celkový počet všech provozovaných dsobnfch automobilů V OKP Příbram: 41 159
Cetkový počet obyvatel v ORP Příbram: 65 256

2 uvedeného vyplývá:

Smmň mutqiízace (počet provozovaných vozidel na 1000 obyvatel) v ORF
Příbram: 65 053 : 56,256 :%

Stanikmmm(počet provozovaných osobnich automobilů na :ODOobwatelw ORP Příbram: 41 159 :
55,255 =m

s pozdravem

Mgr. Jan Novák
vidoucíBonumGfldu
Tel.: 315mm)
E'm'ihltmmammau

A 1
'
Á, MĚSI'O PŘÍBRAM

mňa? „„
261 19 Přlbrim

meuan Novák

Sent: June
To: Emanue: Pavel <emanuaLpavel©pribmm.eu>; Jaroslav Maiy'
<jarcslav.maly©príbmm.eu>

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

Vážení pánové,

v danévěcl si vás pmzatlm dovoluji informovat. žejmm asia! oňciálnl žádost Minisíarsivu xlqíuavy (MD) stran
statistických výstupů : centrálního regimu vozidel. O uvedeiwí jsam požádat z důvodu procesu! opatrmstl, kdy od
roku 2037 MD vystupuje v mii správne tohoto systému, který je výhradním poskytovateiem jakýchkouv statistických
údajů týkajících se registrace vozidel. Na ákladě takto poskytnutých infmmací pak budeme schopni dosadlt
relevantn! hudnoty pro výpočet stupně motorizace a automabřmzce. v okamžiku. kdy obdržím reakci MD, budu Vás
informovat.

[strana]



s pozdravem - -

Mgr. Jan Novák

vedoucí Dopravním úřadu
Tel.: 318m 500
&'"an
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M ESTS KY U RAD PRI B RAM

, Tajemnice městského úřadu
n

Váš dopis:
Spisová značka:
Čislo jednací: ST 0000212021
Datum: 12,072021

Vyřizuje: lng. Poláková
'

E-rnaíl: jaroslava„polakova©pribram.eu
Telefon: 318 402 225

Vážená paní inženýrko,

zasílám Vám vyjádření k Vaší stížnosti na práci Ing. arch. Jaroslava Malého ze dne 07.06.2021, doručené
e-mailem. která mi byla postoupena k vyřízení Mgr. Janem Konvalinkou, starostou města, jemuž byla
stížnost adresována.

V úvodu se Vám omlouvám za poněkud delší termín odpovědi, způsobený pozdějším dodáním
podkladových materiálů a vyjádření v souvislosti s čerpáním dovolených. Po důkladném prostudování
Vašeho podání, které bylo posouzeno z části jako stížnost a z částijako žádost o vysvětlení, jsem z důvodu
objektivity a nestrannosti při rozhodování o vyhodnocení předmětného podání požádala o vyjádření Ing,
arch. Jaroslava Malého, vedoucího oddělení rozvoje města MěU Příbram, a jeho přímou nadřízenou
Ing. Markétu Pavlištovou Havlovou. MBA, vedoucí Odboru investic a rozvoje města.

Po pečlivém posouzení obsahu písemnosti, po ukončení vlastního šetření a po vyhodnocení vyjádření
dotčených zaměstnanců. konstatuji. žejsem stížnost shledala částečně důvodnou a učinila jsem nezbytná
opatření k nápravě. O výsledku šetření, přijatých opatřeních & požadovaných vysvětlení Vás vyrozumívám
takto:

Pokud jde o oprávněni Ing. arch. Malého k zasahování do projektů, vzhledu a estetiky stavebfz vyjádření
Ing. arch. Malého vyplývá, že k ani kjiné Vámi řešené stavbě, doposud nevydával
žádné vyjádření. telefonicky řešil jednu stavbu s projektantem Obecně lze
konstatovat. že úlohou městského architekta je konzultovat, vyjadřovat se či doporučovat řešení projektů,
nikoíiv však do nich direktivně zasahovat Ing. arch. Malý byl upozorněn najeho kompetence a dodržování
popisu pracovní činnosti. V případě, že v rámci posuzování a konzultací nedojde městský architekt ke
shodě s investoremlprojektantem, a posoudí konkrétní záležitost jako zásadní, pak jeho úloha spočívá ve
zpracování podkladů pro podání námitek v rámci územního/stavebního řízeni, kdy rozhodnutí o podání
námitek je v kompetenci starosty města. Námitky pak řeší stavební úřad v rámci správního řízení.

Co se týče požadavků na řešení dopravy v klidu, tuto záležitostjsme, na základě upozornění, prověřili a
procesně přenastavili již před obdržením Vaší stížnosti. Městský architekt se ktéto problematice. na
základě pokynu, již nevyjadřuje.

Pokud jde 0 tvrzení „Pan Malý vysvětluje svoje oprávnění tím, že zastupuje Město", zde bych k bližšímu
přezkoumání potřebovala znát více souvislostí a konkrétní případ. kdy se taková skutečnost stala Obecně
platí. že městský architekt město nezastupuje, město zastupuje. jak správně uvádíte. starosta. Pokud by
Ing. arch. Malý při jednáních tvrdil, že zastupuje město. musel by disponovat písemným povéřením od

starosty města.

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM -— TyršovaEzíw kříbram i|? Tím 402 215 - E: jaroslavapolakovaagršmku
wwwplibrameu ||) datové schránky: Zebbrqu - ICQ: 00243132



K pojmu „ochrana veřejného zájmu“ je nutné uvést. že se jedná o neurčitý právní pojem, jeho obsah nenívýslovně vymezen & zahrnuje jevy nebo skutečnosti, které nelze obecně definovat. Obsah tohoto pojmumusí případ od případu posuzovat sám správní orgán a pojem veřejný zájem závisí na odbornémposouzení správního orgánu v každém jednotlivém případě. Městský architekt nevydává závaznástanoviska, jeho vyjádření mají pouze doporučující charakter, není tzv. oprávněnou úřední osobous pravomocí vydávat správní rozhodnutí. 0 případném uplatnění námitek ke stavebnímu projekturozhoduje starosta města.

Vážená paní inženýrko, dovoluji si Vám poděkovat za Vaše podání, kdy každá zpětná reakce je pro násvždy důležitou informací pří naší činnosti, stížnosti a podněty vždy využíváme kprověření danýchskutečností a v případě zjištění pochybení neprodleně zajistíme zjednání nápravy. V případě prokázáníjakéhokoliv nevhodného chování zaměstnanců nebo jejich profesního pochybení jsem připravena vyvoditz takového jednání důsledky.

Zároveň Vám nabízím svoji osobni pomoc při vyřizování záležitostí na zdejším úřadu. Budete—Ii mítpochybnosti o správném procesním postupu či přístupu zaměstnanců, neváhejte se na mě obrátit, abychmohla do řešení případu vstoupit co nejdříve. nikoliv až po ukončení daného případu, a zajistit přijetípřípadných opatření.

S pozdravem

Ing. Jaroslava Požáková
tajemnice

IQĚSYSKÝÚŘITDPŘÍBRITM —;ova1ía, 25 í'braí
* _
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