Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 25. 3. 2021

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: 15. 3. 2021
Žadatel : ***
Obsah požadované informace:
Žádost byla věcně příslušná stavebnímu odboru. Žádost obsahovala níže uvedený
dotaz.
Způsob vyřízení:
Žadateli byly požadované informace v zákonné lhůtě poskytnuty:
Dne 15.3.2021 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o informace a kopie
všech veřejnoprávních oprávnění k umístění, provedení a užívání stavby rodinného
domu č.p. *** na pozemku číslo parcelní *** v katastrálním území Mníšek pod Brdy,
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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 (dále jen „stavební zákon“) a jako stavební úřad místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů poskytl následující informace
1) Rozhodnutí o přípustnosti stavby bylo vydáno MNV Mníšek pod Brdy dne
11.10.1966 pod zn. Výst/327/66-R,
2) Povolení k trvalému užívání stavby bylo vydáno Stavebním úřadem MNV
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Mníšek pod Brdy dne 26.2.1974 pod Čj.: Výst. 1306/1973,
3) Stavební povolení pro domovní plynovod bylo vydáno Stavebním úřadem
Mníšek pod Brdy dne 5.10.1995 pod Č.j.: SÚ 1962/95,
4) Kolaudační rozhodnutí pro domovní plynovod bylo vydáno Stavebním úřadem
Mníšek pod Brdy dne 12.12.1995 pod Č.j.: SÚ 2494/95.
Přílohy:
- Rozhodnutí o přípustnosti stavby ze dne 11.10.1966 pod zn. Výst/327/66-R
- Povolení k trvalému užívání stavby ze dne 26.2.1974 pod Čj.: Výst. 1306/1973
- Stavební povolení pro domovní plynovod ze dne 5.10.1995 pod Č.j.: SÚ
1962/95
- Kolaudační rozhodnutí pro domovní plynovod ze dne 12.12.1995 pod Č.j.: SÚ
2494/95
Žádost vyřizoval/a: Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu
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