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V Mníšku pod Brdy dne 25. 3. 2020 
 
 

Záznam o poskytnutí informace 
 
Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam 
o poskytnuté informaci: 

Datum podání: 9. 3. 2020 

Žadatel: *** 
 

Obsah požadované informace: 

1) Zda, kdy a v jakém množství jednotlivých případů od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2020 Stavebního 
úřad – Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 v obci Líšnice udělil v rámci řízení 
u tohoto úřadu výjimku týkající se vyšší zastavěné plochy staveb na pozemku stavebníka, než 
je právními předpisy ke konkrétnímu pozemku dovoleno, tj. pokud součet všech zastavěných 
ploch staveb byl vyšší, než stanoví zákon ke konkrétnímu pozemku. 

2) Který úředník vydal od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2020 výše uvedené výjimky specifikované v odst. 
1) této žádosti o informace. 

3) Spisovou značku řízení, ve kterých byla udělena od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2020 výjimka 
specifikované v odst. 1) této žádosti o informace Stavebním úřadem - Městským úřadem 
Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252. 

4) Jméno a příjmení stavebníka v řízeních, ve kterých byla udělena od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2020 
dle odst. 1) této žádosti o informace Stavebním úřadem - Městským úřadem Mníšek pod 
Brdy, Dobříšská 56, 252. 

5) Jak bylo odůvodněno udělení výjimky dle odst. 1 této žádosti o informace Stavebním úřadem 
- Městským úřadem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252. 

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli bylo sděleno, že Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v  období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2020 
neudělil žádnou výjimku, týkající se vyšší zastavěné plochy staveb na pozemku stavebníka, než je 
právními předpisy ke konkrétnímu pozemku dovoleno. 
 
Odesláno DS dne 23. 3. 2020. 
 
 

Žádost vyřizovala: odborná referentka stavebního úřadu Iveta Čubová 


