
Zveřejňování informací za rok 2010 
 
 
 
Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí , kterým bylo vyhlášeno stromořadí V Lipkách za 
památné a dále poskytnutí kopie veškerých pravomocných výjimek vydaných  dle § 56 odst. 1 
zákona č. 114/91 Sb. o ochraně přírody a krajiny ze zákazů  u památných stromů a jejich 
stromořadí a dále poskytnutí kopie vyjádření úřadu jako dotčeného orgánu státní správy  
v řízeních dle stavebního zákona, v nichž mohly  být dotčeny zájmy  ochrany dotčeného 
stromořadí – listiny poskytlo odd. životního prostředí 
 
Žádost o poskytnutí informací  ve věci vodoprávních řízení řešených v roce 2009 
vodoprávním úřadem MÚ Mníšek pod Brdy – kolik žádostí bylo povoleno, zamítnuto, kolik 
bylo žadatelem  vzato zpět, v případě povolení studní – kolik bylo povoleno v dodatečném 
řízení,   kolik  žádostí na dodatečné povolení studní a žádostí na dodatečné povolení odběru 
bylo v roce 2009 postoupeno MěÚ Černošice k přestupkovému řízení. 
V roce 2009 bylo podáno na VÚ 108 žádostí, 52 bylo povoleno, žádná nebyla zamítnuta 
žádná žádost nebyla vzata zpět. V řádném stavebním řízení bylo povoleno 16 studní, 12 bylo 
povoleno v dodatečném stavebním řízení. v roce 2009 bylo postoupeno  k přestupkovému 
řízení 25 žádostí o dodatečné povolení studny,  žádná žádost o dodatečné povolení odběru 
postoupena nebyla. 
 
Žádost o informace ve věci stavebních řízení, které stavební úřad rozhodoval, povoloval a 
kolaudoval od roku 2004. U kolika zkolaudovaných nemovitostí byla  nařízena po 4 letech od 
kolaudace kontrolní prohlídka, při které bylo úředníky zjišťováno umístění těchto  
zkolaudovaných nemovitostí na pozemku. Dle sdělení stavebního úřadu počet kontrolních 
prohlídek  u zkolaudovaných nemovitostí v období  po 4 letech od kolaudace staveb za 
účelem  ověřování umístění těchto zkolaudovaných nemovitostí  na pozemku je 0. 
 
Žádost o poskytnutí informací zda město přijalo na základě novely  zákona č. 565/1990 Sb.  
obecně závaznou vyhlášku zavádějící na území města poplatek za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního  předpisu. 
Finanční odbor odpověděl, že vyhláška  nebyla dosud přijata, bude projednávána na jednání 
ZM dne 24.9. 2010 a poté zaslána žadateli. 
 
Žádost  o poskytnutí znaleckého posudku č. 1494-24/2004, vypracovaného Ing. Janem   
Mertenem  dne 20.2. 2004 – pozemky pod čp. 536, 537 Mníšek pod Brdy, parc. č. 1764 a 
1765. Kopii  poskytl odbor správy majetku a investic. 
 
Žádost zda v období 24.11. 1990  do 30.6. 2006 proběhlo na území města  místní referendum. 
Vyřízeno odborem kanceláře starosty – nebylo konáno.   


