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V Mníšku pod Brdy dne 1. 7. 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: 11. 6. 2021  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná stavebnímu odboru. Žádost obsahovala níže uvedené 
dotazy.  

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly požadované informace v zákonné lhůtě poskytnuty: 

 
a) zaslání stejnopisu rozhodnutí o umístění stavby SO 14 obytná věž č.j.: SÚ 
14764/08-1431/2008, 

b) zaslání stejnopisu stavebního povolení č.j.: SÚ 8287/09-919/2009-Hra obytná věž,  

c) zaslání rozhodnutí o změně stavebníka oprávněného z výše uvedeného stavebního 
povolení, 

d) poskytnutí informace, zda nový stavebník převzal dosud nevypořádané závazky 
původního 

stavebníka, např. položení nového asfaltového povrchu místní komunikace, zřízení 
občanské vybavenosti, 

e) poskytnutí informace, zda platnost stavebního povolení byla v minulosti 
prodlužována a na základě jakých rozhodnutí vydaných ve stavebním řízení se tak 
stalo, 

f) poskytnutí informací o časovém omezení platnosti stávajícího povolení, 
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g) poskytnutí informace o tom, zda stavebním oprávněný ze stavebního povolení 
požádal o prodloužení platnosti stavebního povolení, o které dosud ze strany 
stavebního úřadu nebylo rozhodnuto, 

h) poskytnutí informace, jakým způsobem hodlá město řešit problematiku 
odkanalizování záměru realizovaného dle stavebního povolení s ohledem na 
pozastavení vydávání stavebních povolení v lokalitě z důvodu nedostatečné kapacity 
ČOV.  

 
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 (dále jen „správní řád“), sděluje následující: 
 
Ad a) v příloze zasíláme rozhodnutí o umístění stavby SO 14 obytná věž č.j.: SÚ 
14764/08-1431/2008, 

Ad b) v příloze Vám zasíláme stavební povolení č.j.: SÚ 8287/09-919/2009-Hra 
obytná věž, 

Ad c) rozhodnutí o změně stavebníka se nevydává, závazky vyplývají se smlouvy o 
koupi pozemku, 

Ad d) stavební úřad otázku vypořádání závazků neřeší, odpověď na tuto informaci 
sdělí Město Mníšek pod Brdy, 

Ad e) platnost stavebního povolení nebyla prodlužována, neboť stavba byla součástí 
stavebního povolení, na základě, kterého byla ve lhůtě do dvou let od nabytí právní 
moci stavba zahájena a stavební povolení tak nepozbývá platnosti, 

Ad f) platnost stavebního povolení nebyla prodlužována, neboť stavba byla ve lhůtě 
do dvou let od nabytí právní moci zahájena a stavební povolení tak nepozbývá 
platnosti, 

Ad g) žádné neukončené řízení stavební úřad v současné době nevede. 

Ad h) stavební úřad otázku kapacity ČOV neřeší, odpověď na tuto informacisdělí 
Město Mníšek pod Brdy. 

 
Zaslané přílohy: 
- rozhodnutí o umístění stavby SO 14 obytná věž č.j.: SÚ 14764/08-1431/2008 
- stavební povolení č.j.: SÚ 8287/09-919/2009-Hra 
 
Žádost vyřizoval/a: Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu 


