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V Mníšku pod Brdy dne 4. 5. 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: 19. 4. 2021  

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná odboru správy majetku a investic. Žádost obsahovala 
níže uvedený dotaz.  

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly požadované informace v zákonné lhůtě poskytnuty. 

 
Žádáme tímto o informace, jakým způsobem je ze strany města Mníšek pod Brdy 
ošetřena skutečnost (vstup do plánované provozovny z ulice K Rybníčku přes 
pozemek č. 1777/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy), tzn. zda existuje právní vztah, který by 
přístup do provozovny přes obecní pozemek umožňoval. V této souvislosti žádáme o 
poskytnutí kopií všech případných smluv, usnesení Rady, kterým byla smlouva 
případně schválena, jakož i jakýchkoli jiných dokumentů týkajících se této záležitosti. 
 

 

Dne 30. 11. 2020 podala firma JOHU s.r.o., zastoupená panem xxxx, pod č.j. 
11343/2020 žádost o povolení přístupu k nemovitosti č.p. 434 ze silničního pozemku 
parc. č. 1767 přes pozemek parc. č. 1777/10, oba ve vlastnictví města Mníšek pod 
Brdy. Tento přístup má sloužit jako přístup k výdejnímu místu PPL a Zásilkovny.  

Rada města projednala žádost o povolení přístupu do nemovitosti přes pozemek 
města na svém jednání dne 3. 5. 2021 a nebylo přijato žádné usnesení.  



 

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

 

 

 
 
 

Telefon: 318 541 911 

E-mail: mesto@mnisek.cz  
www.mnisek.cz IČ: 00242748 

ID datové schránky: 96ebwrs 
 

V tuto chvíli neexistuje právní vztah, který by umožňoval přístup přes pozemek města. 
 
 
 
Žádost vyřizoval/a: Daniela Kukolová, referentka správy majetku a Mgr. Luboš 
Kožíšek, vedoucí odboru kanceláře starostky 

 


