
Zveřejňování informací za rok 2009 
 
Žádost o poskytnutí informací o vydání územního rozhodnutí ve věci výstavby kanalizačních 
přípojek v obci Černolice – datum vydání a číslo jednací územního rozhodnutí,  skutečnost, 
zda předmětem rozhodnutí  jsou kanal. přípojky k RD, RCH a firmám i na pozemcích  
jednotlivých majitelů od vyústění vnitřní kanalizace ak zaústění do stokové sítě, zda jsou 
přiloženy souhlasy majitelů se žádostí obce  o vydání rozhodnutí k výstavbě přípojek, zda je 
předmětem rozhodnutí i přípojka k rod. domu na pozemku č. parc.  257/7 v kat. území 
Černolice  - odpověď st. úřadu – stavba kan. přípojek do 50ti m vyžaduje  dle  zákona  vydání 
územního souhlasu, 27.8. 2008  podala Obec Černolice  v zastoupení vlastníků  oznámení 
záměru v území  k vydání územního souhlasu pro stavby kanaliz. přípojek v obci, PD řeší 
připojení RD i rekr. objektů od hl. kanalizačních řadů ož do jednotlivých nemovitostí, popř. 
napojením  na stávající kanal. potrubí. Souhlasy majitelů se žádostí obce – tento doklad nebyl 
k oznámení přiložen,  i proto nebyl vydán  územní souhlas. Přípojka k RD čp. 73 – je 
předmětem žádosti i tato kan. přípojka na pozemcích  č. parc. 257/7, 257/17, 324 a 213 v kat. 
území Černolice. 
 
 
Žádost o využití pozemků č. parc. 1080/1, 1078/1, 1079/1 v kat. území Mníšek pod Brdy – 
využití dle územního plánu, kdo a kdy jej schválil, platná omezení ve využití pozemků 
s uvedením č.j. a kdo je vydal,  omezení ve využití pozemku č. parc.  1080/1 při záměru 
výstavby dvou RD, jiná rozhodnutí  správních orgánů týkajících se využití uvedených 
pozemků, zda nebyla zpochybněna vydaná rozhodnutí, vyhlášky ve věci určení nebo omezení 
nakládání  a využitím pozemků- vyřízení st. úřadem, ÚP schválen zastupitelstvem města          
2.6. 1993 č. 18., pozemků se týká změna č. IV ze dne 16.3. 2006 usnesení č. 21 ZM. 
Pozemky  1080/1 a 1079/1 – plochy trv. bydlení, 1078/1 plochy zákl. skeletu krajiny. Vydána 
stavební uzávěra č. 1/2006 MÚ Mníšek pod Brdy na pozemek č. 1080, 1081 a a č. 2/2006 na 
pozemek č. 1255/2 v kat. území Mníšek pod Brdy.   
 
 
Žádost o poskytnutí informace  ve věci vodoprávních řízení, řešených vodoprávním úřadem 
v Mníšku pod Brdy v letech 2006, 2007, 2008. Kolik  žádostí o povolení studní bylo  podáno, 
kolik zamítnuto, kolik byl žadatelem vzato zpět. v případě povolení studní – kolik bylo 
povoleno v řádném řízení a kolik v dodatečném, kolik žádostí na dodatečné povolení studní 
v roce 2006-2008 bylo postoupeno na MěÚ Černolice k přestupkovému řízení – v roce 2006 
podáno 273 žádostí, v roce  2007 1436 žádostí, v roce 2008 310 žádostí. V roce 2006 bylo 
povoleno 261 studní,  v roce 2007 1322, v roce 2008 267, zamítnuta nebyla žádná, 13 žádostí 
bylo vzato zpět. 119 studní bylo povoleno v řádném stavebním řízení – v roce 2006 62, v roce 
2007 24 a roce 2008 33, 211 bylo povoleno v dodatečném řízení – v roce  2007 178 a v roce 
2008 33. MěÚ Černošice byly k přest. řízení postoupeny v roce 2006 2 žádosti, v roce 2007 2 
žádosti a v roce 2008 1 žádost. 
   


