
Zveřejňování informací za rok 2011 
 
Žádost na stavební úřad o sdělení veškerých podnikatelských subjektů a fyzických osob u 
kterých má být vydáno souhlasné stanovisko k projektům v jejichž rámci se ukládá zemina. 
Odpověď – vydána dvě povolení  v roce 2009 a 2010, nové podání v roce 2011 společností 
LOGOPARK s.r.o. v kat. území Mníšek pod Brdy. 
 
 
Žádost na stavební úřad o zaslání kopií kolaudačního rozhodnutí a stavebního povolení  
žumpy na pozemku č. parc. 1094/7 v kat. území Líšnice u Prahy – zasláno rozhodnutí o 
přípustnosti stavby ze dne 8.7. 1967  vydané ONV Praha západ  a povolení k obývání a 
užívání novostavby ze dne 27.8. 1973 vydané ONV Praha západ. 
 
 
Žádost na stavební úřad o zaslání kopie stavebního a kolaudačního  rozhodnutí na pozemku č. 
parc.  1094/7 v kat. území Líšnice u Prahy -  zasláno ohlášení drobných staveb ze dne 29.7. 
1987, ohlášení drobné stavby bazénu  z dne 5.2. 1999, dodatečné stavební povolení ze dne 
8.8. 1983. 
 
Žádost o zaslání dokladů – smlouva o stavbě komunikace, stavební povolení vč. dokumentace 
a stavebního deníku, kolaudační souhlas a souhlas k užívání na komunikaci u pozemků č. 
parc.  1081/1 a 1081/2 v kat. území Mníšek pod Brdy – žádost odložena, nebyla doplněna 
žadateli. 
 
Žádost odboru kanceláře starosty o mandátní smlouvu schválenou radou města 8.9. 2010 – 
zaslána žadateli. 
 
Žádost na stavební úřad o zaslání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí ke stavbě 
bazénu, garáže a krbovny na pozemku č. parc.  1094/7 v kat. území Líšnice u Prahy zasláno 
sdělení  - k uvedeným stavbám se nenachází stavební povolení a kolaudační rozhodnutí  ve 
spisech. 
 
Žádost odboru kanceláře starosty o výši úplaty mandatáře mandátní smlouvy  v roce 2010 a 
v roce 2011 – odpovězeno.  
 
Žádost na stavební úřad zda výměna zrezlých sloupků mezi pozemkem č. parc. 1094/2 a 
pozemek č. parc. 1094/9  v kat. území Líšnice u Prahy podléhá  stavebnímu povolení, 
ohlášení, územnímu souhlasu nebo územnímu rozhodnutí sděleno, že je třeba požádat o 
územně plánovací  informaci se všemi náležitostmi dle stavebního zákona. 
 
Žádost na stavební úřad  zda na pozemku č. parc. 186/20 v kat. území Líšnice bylo vydáno ke 
stavbě  stavební povolení, pokud ano, kdo je veden jako stavebník, je stavebník totožný 
s osobou vlastníka pozemku, kdy bylo vydáno stavební povolení, jak je možné, že stavba 
realizována na pozemku vedeném jako orná půda – sděleno, stavební povolení vydáno 
stavebním úřadem Mníšek pod Brdy, stavebník je zároveň vlastníkem pozemku, sloučené 
územní a stavební  rozhodnutí bylo vydáno 12.8. 2011, rozhodnutím st. úřadu ze dne 20. 12. 
2007 pod č.j.  SÚ 12114/07-1918/2007- Pet bylo rozhodnuto  o změně využití území, která 
nebyla dosud zanesena do katastru nemovitostí. 
 



Žádost na stavební úřad, zda nastala u nemovitosti čp. 4 v Mníšku pod Brdy změna vlastnictví  
a zda bylo vydáno  příslušné rozhodnutí vč. uvedení  příslušného č.j. a dále info zda bylo 
vydáno rozhodnutí o odstranění stavby čp. 4 z důvodu  provedené nepovolené demolice vč. čj.  
– žadatel odkázán na již zaslaný dopis č.j. SÚ 8573/11-20/2011-Hra převzatý 23.9. 2011,    
změna stavebníka není úkonem  podle stavebního zákona nebo správního řádu a rozhodnutí se 
proto nevydává.  Rozhodnutí stav. úřadu k demolici vydáno nebylo, protože stav je popsán ve 
statickém posudku založeném v projektové dokumentaci, nejde tedy o změnu stavby a proto, 
že zbývající 2/3 stavby jsou provedeny  podle vydaného dodatečného povolení stavby. 
 
Žádost o zaslání kopie kolaudačního rozhodnutí  a stavebního povolení rekonstruované stavby 
rekreačního objektu na pozemku č. parc. 1094/7 v kat. území Líšnice u Prahy.  
Listiny byly zaslány. 
  
Žádost o informaci v souvislosti na s vydaným osvědčením odboru správy majetku a investic 
- podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  se zákon nevztahuje  na poskytování informací, 
pokud zvláštní zákon upravuje  jejich poskytování, zejména  vyřízení žádostí. Pokud má  
žadatel vydané osvědčení za porušující jeho práva, může podat vůči silničnímu úřadu návrh  
na zahájení sporného  řízení.   
 
Žádost na stavební úřad – dotaz v souvislosti  s odeslaným spisem č.j. SÚ 10398/11-
882/2011-Hra  proč byl spis odeslán v odvolacím řízení na KÚ – dopis  byl posouzen  dle 
obsahu jako odvolání. 
 
Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí vodoprávního úřadu týkající se studní na pozemcích 
v kat. území Líšnice u Prahy č. parc. 1113/77, 1113/86, 1113/65, 1094/7, 1085/4, 1085/3, 
1085/2 a zaslání kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí  k rodinnému domu  na 
pozemcích v kat. území Líšnice u Prahy na pozemcích č. parc. 1113/79, 1113/65 a 1113/77. 
Listiny byly zaslány. 
 
Žádost o  zaslání kopie originálů pravomocného stavebního povolení a kolaudačního 
rozhodnutí ke stavbám rodinného domu na pozemku č. parc. 1113/65 a rodinnému domu na 
pozemku č. parc. 1113 v kat. území Líšnice a zaslání kopie originálů pravomocného 
rozhodnutí vodoprávního úřadu  ke studni na pozemku č. parc. 1113/77, 1094/7. 
Listiny byly zaslány. 
 
Žádost o zaslání kopie rozhodnutí vodoprávního úřadu týkající se studní na pozemcích v kat. 
území Líšnice u Prahy č. parc. 1113/77, 1113/86, 1113/65, 1094/7, 1085/4, 1085/3 a 1085/2. 
Dále žádost o zaslání kopie stavebního povolení a kolaudačního souhlasu k rodinnému domu  
v kat. území Líšnice u Prahy na pozemcích 1113/79, 1113/65 a 1113/77. 
Listiny byly zaslány. 
 
Žádost  o vydání kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí  k rodinnému domu 
v kat. území Líšnice u Prahy na pozemku č.parc. 1094/6. Listiny byly zaslány. 
Žádost o vyplnění webového formuláře, sloužícího ke studii o využívání veřejných prostředků 
na elektronickou prezentaci města a jejich trendech 2011/2012. 
Formulář  byl vyplněn. 
Žádost o zaslání informací  v rámci mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2012 a 
projektu RSP, který je určený na podporu stavebníků z celé ČR. Město nemá na rok 2012 – 
2014 žádný investiční plán. 
   


