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V Mníšku pod Brdy dne 4. 8. 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: 20. 7. 2020 

Žadatel : *** 
 

Obsah požadované informace: 

Žádost o informace ve věci stavby na pozemcích čísla parcelní 2698/29-30 v k.ú. Mníšek pod Brdy: 
1) Jaký je stav nelegální stavby rekreační chaty na pozemcích čísla parcelní 2698/29, 2698/30 

v katastrálním území Mníšek pod Brdy? 
2) Jaké byly podniknuty kroky k odstranění stavby? 
3) Jaké je potrestání za neuposlechnutí pozastavení stavby a stavění dál? 
4) Jaké je potrestání nedodržení ochranného pásma lesa? 
Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. d) 
 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty následující informace: 
ad 1) Stavební úřad Mníšek pod Brdy rozhodl dne 31. 1. 2018 pod č.j.: MMpB-SÚ/1029/18-

1225/2017-Min o odstranění stavby. 
ad 2) Bylo nařízeno odstranění stavby (viz výše), dne 23. 7. 2018 pod č.j.: MMpB-SÚ/6662/18-

823/2018-Hrš byla vydána exekuční výzva ke splnění povinnosti. Dne 2. 10. 2018 byla 
podána žádost o provedení nepeněžitého plnění exekuce Exekutorskému úřadu Plzeň – 
Město. 

ad 3) Stavebník se tím dopouští protiprávního jednání uvedeného v ustanovení § 178 odst. 2 
písm. j) stavebního zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 200 000,- Kč. 

ad 4) K poskytnutí této informace není příslušný zdejší stavební úřad, ale odbor životního 
prostředí Městského úřadu Černošice. 

 
 
Odesláno DS dne 30. 7. 2020. 
 

Žádost vyřizoval: vedoucí stavebního úřadu Bc. Lenka Hršelová 


