
Zveřejňování informací  za rok 2014 
 
 
1) č.j. 879/14 ze dne 22.1. 2014 
žádost o informaci k sankčním řízením na stavbě čp. 4 a připomenutí stavebnímu úřadu o 
možnosti  zahájit na základě předchozího podnětu další kontrolní šetření a stavbě. 
Vyřízeno SÚ dne 4.2. 2014 – sankční řízení bylo vedeno a dne 22.10. 2013 pod č.j. MMpB-
SÚ/10377/13-1290/2012 Pet, bylo vydáno rozhodnutí o udělení sankce za správní delikt. Toto 
rozhodnutí bylo napadeno odvoláním a dne 6.11. 2013 předáno krajskému úřadu, kterým 
nebylo do dnešního dne rozhodnuto. 
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o dodatečném povolení stavby čp. 4 je pravomocné, není 
důvodné na stavbě provádět  další kontrolní prohlídky. 
 
2) č.j. 966/14 ze dne 24.1.2014 
žádost o poskytnutí rubrikovaného usnesení rady  města  ze dne 11.12. 2013 ve věci 
železniční vlečky do areálu Kovohutě Holding DT, a.s. a sdělení zda stavební úřad vede 
stavební řízení v této věci. 
Vyřízeno tajemnicí dne 28.1. 2014 – poskytnuto usnesení č. 8-72/201 vč. odkazu na 
www.mnisek.cz, kde je zveřejněno a dále poskytnuta informace, že stavební úřad žádné 
správní řízení ve výše uvedené věci nevede. 
 
3) č.j. 1403/14 ze dne 6.2. 2014 
žádost o zaslání údajů a podkladů týkající se kontrol provedených městským úřadem Mníšek 
pod Brdy v roce 2011 a 2012 v areálu UVR Mníšek pod Brdy a.s. 
Vyřízeno OKS dne 18.2. 2014 - Městský úřad Mníšek pod Brdy všechny podněty, vlastní i 
přijaté od občanů, aktivně oznamuje ČIŽP. Až na jednu výjimku,  se ale všechny podněty 
týkaly areálu bývalých Kovohutí Mníšek pod Brdy a provozoven v něm činných. Jednou se 
podnět týkal neidentifikovatelného zdroje, šetřilo se i ve vedlejším areálu UVR.  Podněty 
k ČIŽP byly zaslány např. 28.4.2010, 11.6.2010, 1.7.2010, 20.4.2012, 12.6.2012. Nejčastější 
kontaktní osobou je pracovník ČIŽP, pan Ing. Velen. Většina podnětů se týkala společnosti 
Alutherm CZ, s.r.o. a ČIŽP vedla, dle jejich informací, s firmou správní řízení. Pro informaci 
také uvádím, že při oznámení podaném dne 20.4.2012 se zjistilo, že v provozovně Alutherm 
CZ, s.r.o. došlo k závadě na technologii provozovny, informace zjistil vedoucí odboru 
kanceláře starosty (OKS), který se přímo spojil s jednatelkou společnosti a následně byl 
podán podnět na ČIŽP, která měla v následujícím týdnu provést šetření na místě. Přikládáme 
korespondenci s firmou. Městský úřad Mníšek pod Brdy však ani přes urgence a opakované 
žádosti nikdy neobdržel od ČIŽP žádnou zprávu z šetření, ani informace o zahájeném řízení, 
právě s odkazem na zákonem dané kompetence. Poslední výjezd a oznámení se datuje k 
24.10.2012, kdy byl do areálu vyslán pracovník SÚ, vedoucí OKS a strážníci MP. Na místě 
samém se pracovníci spojili se správcem areálu, požádali jej o vstup a prohlídku areálu. To 
jim bylo na jejich naléhání umožněno až se souhlasem a za osobní účasti ředitelky firmy 
Kovohutě Holding, a.s. Bylo zjištěno, že zakouření prostoru bylo způsobeno uložením 
zpracované hmoty k vychladnutí. Úřední záznam MP zaslán v příloze.  
 
4) č.j. 1528/14 ze dne 11.2. 2014 
žádost o informaci jak se přestupková komise vyrovná se škodou, způsobenou krádeží ve věci 
PK 3933/13/147/2012 ze dne 10.4. 2013 a dotaz kdy bude rozhodnuto o správním řízení ve 
věci skládek č.j. MMpB-OVV/10890/13-1186/2013-Jeř. 
Vyřízeno OVV dne 21.2. 2014 
K přestupku sp.zn.: PK132/12-1407/2012 - krádež dřevin - sděleno, že spisový materiál byl 



zaslán s odvoláním k dalšímu vyřízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 
7.06.2013 a k dnešnímu dni nám spis ještě nebyl vrácen zpět.  

K přestupku sp.zn.PK110/13-8707/2013 - skládky -  sděleno, že Komise  na žádost tazatele 
provedla opětovný výslech svědka, který byl vyzván, aby doložil fotografie, které by 
dokazovaly jeho a tvrzení tazatele o vyvážení odpadu  na státní a soukromé pozemky,  
svědkovi byl určen termín, do kdy má fotografie doložit. Jelikož potřebné fotografie 
nedoložil, Komise při svém jednání rozhodla a rozhodnutí bude vydáno. Co se týká kontrol 
Městské policie v lokalitě Ve Štítku,  MP kontroly namátkově provádí, ve spise je založen i 
záznam o provedení kontrol. 

  
5) č.j. 4326/14 ze dne18.4. 2014 
žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2014.  
Vyřízeno OSMI dne 28.4. 2014 – vydáno rozhodnutí  o odmítnutí poskytnutí informace 
v souladu s §§ 15 a 20 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
6) č.j. 5987/14 ze dne 30.5. 2014 
Žádost o sdělení zda v minulosti od roku 2008 bylo stavebním úřadem vedeno stavební řízení 
týkající se pozemku č. parc. 33 a 34 v kat. území Mníšek pod Brdy, sdělení spisových značek 
a zaslání rozhodnutí. 
Vyřízeno SÚ dne 4.6. 2014 – vedena byla dvě dodatečná stavební povolení – č.j. SÚ 
11845/10-875/2008-Hra ze dne 21.1. 2011 a č.j. MMpB-SÚ/3324/13-747/2012-Pet ze dne 
3.7. 2013, uvedená rozhodnutí byla poskytnuta. 
 
 
7) č.j.  8207/14 ze dne 21.7. 2014 
Žádost o informaci, kdo podal podnět na výskyt bolševníku velkolepého na soukromých 
pozemcích žadatele. 
Vyřízeno OVV dne 23.7. 2014, informace poskytnuta.  
 
 
8) č.j. 9830/14 ze dne 1.9. 2014 
Žádost o informaci, zda ke stavbě č.e. 681 na pozemku č. parc. 326/2 v kat. území Rymaně 
eviduje úřad jakékoli stavební, územní či kolaudační řízení či listiny či zda bylo nebo je 
jakékoliv řízení vedeno a to ode dne 9.8. 1984. 
Vyřízeno SÚ dne 10.9. 2014 – vydáno rozhodnutí o přípustnosti stavby, kolaudační 
rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení č.ev., vydán souhlas na stavbu vodovodní  kanalizační 
přípojky – doklady poskytnuty. 
 
 
9) č.j. 10100/14 ze dne 6.9. 2014 
Žádost o sdělení, jak bylo naloženo s požadavky do územního plánu žadatele, zda byly 
předloženy a s jakým výsledkem, žádost o kontakt na pověřenou osobu, komisi pro územní 
plána její složení, kontakt na pověřené architekty. 
Vyřízeno OKS dne 19.9. 2014 – požadavky předány, o výsledku není rozhodnuto, pověřenou 
osobou za MÚ je pan Zápal, předány kontakty na členy  komise  a zpracovatele územního 
plánu.  
 
 



10) č.j. 11501/14 ze dne 9.10. 2014 
žádost Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště,  o poskytnutí informací ohledně 
stavby mateřské školky na pozemcích číslo parcelní 241/7, 242/1 v katastrálním území 
Jíloviště ( souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, vynětí ze ZPF a rozhodnutí SÚ). 

Vyřízeno SÚ dne 9.10. 2014 - veřejnoprávní smlouva na umístění stavby mateřské školky na 
pozemcích čísla parcelní 241/7, 242/1 v katastrálním území Jíloviště dne 8.10.2014 stavebním 
úřadem odmítnuta. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu byl vydán dne 24.9.2014 pod č.j.: MUCE 51167/2014 OŽP/L/F Městským úřadem 
Černošice - odborem životního prostředí, oddělením zemědělství, lesnictví a myslivosti. 
Taktéž stavební povolení k přeložce gravitační splaškové kanalizace vydal dne 4.8.2014 pod 
č.j.: MUCE 42924/2014 OZP/V/La MěÚ Černošice - odbor životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství.  
 
11) č.j. 11500/14 ze dne 9.10.2014 
Žádost o poskytnutí informace, zda bylo oplocení na pozemku č. parc. 119/3 v kat. území 
Řitka  projednáváno stavebním úřadem a žádost o sdělení konkrétního rozhodnutí, dle kterého 
byla stavba povolena a jméno stavebníka. 
Vyřízeno SÚ ze 21.10. 2014 – stavba oplocení nebyla projednávána stavebním úřadem. 
 
12) č.j. 12517/14 ze dne 5.11. 2014 
Žádost o poskytnutí informací týkající se :  
1) doložení pasportu místních komunikací a doložení posouzení odbornosti zpracovatele 
2) návrhu změny územního plánu – na zákmladě jakých skutečností jsou v návrhu uvedeny 
jako veřejně prospěšné stavby  místních komunikací, odůvodnění zpracovatelem 
3) označení konkrétních pravomocných rozhodnutí či opatření příslušného speciálního 
stavebního úřadu za posledních pět let, na základě kterých byly pravomocným stavebním 
povolením stanoveny podmínky pro provedení stavby konkrétní pozemní komunikace 
v Mníšku p. Brdy či zda byly provedeny stavební úpravy konkrétních dopravně liniových 
staveb v katastru této obce. 
Vyřízeno OSMI dne 19.11. 2014: 
Ad  1) 
Město Mníšek pod Brdy má v souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb. zpracovanou evidenci komunikací (pasport 
místních komunikací) pro oblast Mníšku pod Brdy, Stříbrná Lhota a Rymaně. Tato evidenci byla 
zpracována v roce 2004 v základním rozsahu s přehledem vlastníků pod komunikacemi vyznačenými 
ve výkresové části projektové dokumentace s vyznačením místních komunikací  I. – III. třídy, vč. 
místních komunikací IV. třídy – místních komunikací se smíšeným provozem a místních komunikací 
s vyloučeným provozem, přechodů pro chodce, mostních objektů a ploch určených pro výstavbu.  
Výkres projektové dokumentace je k dispozici na odboru správy majetku a investic k nahlédnutí. Jedná 
se o základní evidenci pasportu místních komunikací s odkazem na § 5 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Do budoucna Město Mníšek pod Brdy uvažuje a připravuje podrobnou evidenci pasportu komunikací, 
vč. pasportu dopravního značení. Momentálně je toto ve fázi příprav a vyjednávání s příslušnými 
firmami. 
Ad 2) 
Z principu územního plánování vyplývá, že územní plán neslouží ke stabilizaci a právnímu potvrzení 
současného stavu v území, ale k vyjádření koncepce stavu budoucího, včetně nastavení nástrojů 
k dosažení tohoto stavu. Proto je jeho hlavním úkolem rozvržení celého správního území města do 
ploch stabilizovaných (kde je současný způsob využití v zásadě shodný s navrhovaným) a ploch se 
změnou využití (zastavitelné plochy, přestavbové plochy, plochy změn v krajině). Plochy se pak dělí 
do typů s rozdílným způsobem využití. Pozemní komunikace se mohou vyskytovat v plochách a 
koridorech různých typů – zejména veřejné dopravní infrastruktury (silniční) a v plochách veřejných 



prostranství, kde je tímto deklarován veřejný zájem na zachování nebo vytvoření veřejné přístupnosti 
této infrastruktury a celých prostranství. Nezbytná dopravní infrastruktura může být součástí i jiných 
typů ploch, kde slouží zpravidla ke zpřístupnění jednotlivých vnitřních částí ploch (areálů, pozemků, 
staveb a zařízení), aniž by musela být zobrazena v územním plánu. Územní plán dále stanovuje 
koncepci veřejné infrastruktury, tedy i koncepci silniční dopravní infrastruktury. Z pojmu „koncepce“ 
vyplývá, že nejde o detailní zobrazení všech pozemních komunikací a jejich zařazení do příslušných 
kategorií (zejména všech místních a účelových komunikací) ani o určení tříd silnic nebo tříd místních 
komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zcela postačuje, pokud je tato 
koncepce vyjádřena ve schématu, v jehož legendě se ani nemusejí vyskytovat pojmy dle zákona o 
pozemních komunikacích. O zařazení pozemních komunikací do příslušných kategorií a tříd (v 
pochybnostech i v případě účelových komunikací) rozhoduje příslušný silniční správní úřad, nikoli 
územní plán. Účel územního plánu je zaměřen k budoucímu využití území, nikoli popisu jeho stavu, 
navíc jeho změny probíhají poměrně (finančně i časově) náročným procesem, takže detailní závaznost 
územního plánu by byla v praxi spíše na překážku. Souvislost zákona o pozemních komunikacích a 
územně plánovací dokumentace je nastavena pouze ve vztahu k vymezení zastavěného území ve vazbě 
na průjezdní úseky dálnic a silnic.  
Ad 3)  
K vydávání pravomocných rozhodnutí či opatření příslušeného stavebného úřadu dle § 14  vyhl. 
č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je pro provádění staveb pozemních komunikací 
příslušné oddělení dopravy a správy komunikací při odboru stavebního úřadu na Městském úřadě 
v Černošicích. Pro získání podrobných informací se můžete obrátit na paní Moniku Semovou, vedoucí 
oddělení, tel: 221 982 385, 721 458 409.  
                        

 

13) č.j. 13599/14 ze dne 4.12. 2014 
Žádost  o informaci ohledně přípravy územního plánu a využití některých pozemků. 
Vyřízeno písemně 9.12.2014 OKS 
Informace ve věci nového územního plánu je zveřejněna na webových stránkách města a 
zároveň je k dispozici na městském úřadu. 
Další informace nelze poskytnout, neboť se jedná o budoucí rozhodnutí,  žadatelé byli proro 
odkázáni na standardní postupy územního plánování a upozorněni na možnosti podávat 
písemné připomínky. 
 
 
14) č.j. 14174/14 ze dne 22.12. 2014 
Žádost o poskytnutí kopie smlouvy s advokátkou Mgr. Šimsovou ve věci zastupování před 
OS pro Prahu 1 a dotaz na základě   jakého výběrového řízení byla Mgr. Šimsová vybrána 
k zastupování MěÚ a kopii dokumentu výběrového řízení. 
Vyřízeno dne 5.1. 2014 OKS – kopie smlouvy poskytnuta včetně informace, že nebylo 
realizováno výběrové řízení. 
 


