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Mníšek pod Brdy, dne 15. června 2021 

Č.j.: MMpB-SÚ/6140/21 - 795/2021-Hrš                                                                                     

Spis.znač.: 795/2021 

Oprávněná úřední osoba: Bc. Lenka Hršelová, tel.: 605 374 415, e-mail.: lenka.hrselova@mnisek.cz 

                      

Stavebník: 

Jozef Hudek, nar. 22.07.1970, Pod Skalkou č. p. 434, 252 10  Mníšek pod Brdy 

zastoupen Ing. Pavlou Duchoňovou, Sluneční č. p. 1122, 252 10  Mníšek pod Brdy 

 

 

Oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou 
 

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 13 

odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona účastníkům řízení 

a dotčeným orgánům ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení řízení, o odstranění stavby stavebních úprav kůlny na 

kavárnu na pozemcích čísla parcelní 1898, 1899/3 v katastrálním území Mníšek pod Brdy, bez rozhodnutí 

vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo 

v rozporu s ním a stavba nebyla dodatečně povolena. 

 

Stavba obsahuje: 

- stavební úpravy a přístavba kůlny na pozemcích čísla parcelní 1898, 1899/3 v katastrálním území 

Mníšek pod Brdy, za účelem změny užívání na kavárnu. Stavba je přízemní, zastřešená pultovou 

střechou s výškou hřebene max. 2,7 m, ve tvaru nepravidelného lichoběžníku, umístěná na pozemcích 

čísla parcelní 1898, 1899/3 v katastrálním území Mníšek pod Brdy, na hranici s pozemkem číslo 

parcelní 1777/10 v katastrálním území Mníšek pod Brdy. 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Stavební úřad dále sděluje, že stavebník Jozef Hudek, nar. 22.07.1970, Pod Skalkou č. p. 434, 252 10  

Mníšek pod Brdy, může podat žádost o dodatečné povolení stavby, a to nejpozději do 30 dnů od zahájení 

tohoto řízení. 

Žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení.  

Výše uvedenou stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník prokáže skutečnosti podle ustanovení § 129 

odst. 3 stavebního zákona. 

 

 

 

Bc. Lenka Hršelová 

Vedoucí stavebního úřadu 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 

oznámení. 

 

 

Datum vyvěšení: .............................................              Datum sejmutí: .......................................... 

 

 

 

.........................................................................   .................................................................. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

1D Jozef Hudek, Pod Skalkou č. p. 434, 252 10 Mníšek pod Brdy 

(zástupce) Ing. Pavla Duchoňová, Sluneční č. p. 1122, 252 10  Mníšek pod Brdy 

2D Jitka Hudeková, Pod Skalkou č. p. 434, 252 10 Mníšek pod Brdy 

(zástupce) Ing. Pavla Duchoňová, Sluneční č. p. 1122, 252 10  Mníšek pod Brdy 

3D Dagmar Miřijovská, Pod Skalkou č. p. 434, 252 10 Mníšek pod Brdy 

(zástupce) Ing. Pavla Duchoňová, Sluneční č. p. 1122, 252 10  Mníšek pod Brdy 

 

Účastníci řízení v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů: 

vlastníci pozemků čísla parcelní 1777/9, 1777/10, 1777/12, 1900/4, 1900/5, 1900/7, 1936 v katastrálním 

území Mníšek pod Brdy. 
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