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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: 13. 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: 

 
1) Žádám Vás laskavě o informaci, zda Územního rozhodnutí č.j. SÚ 14764/08-
1431/2008 je v současné době platné. (O jeho zaslání jsem zažádal dne 11. června 
2021) 

2) Žádám Vás laskavě o informaci, zda Stavební povolení č.j. SÚ 8287/09-919/2009-
HRA je v současné době platné. (O jeho zaslání jsem zažádal dne 11. června 2021) 

3) Žádám Vás laskavě o informaci, zda po roce 2009 bylo pro lokalitu 11D – plocha 
č. 102 ÚP Mníšek pod Brdy vydáno: 

 

a. Povolení o umístění stavby 

i. Bylo-li vydáno, prosím o zaslání jeho kopie elektronicky, příp. odkaz, kde si ho mohu 
stáhnout 

ii. Současně žádám o informaci, zda je v současné době stále platné 
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b. Stavební povolení 

i. Bylo-li vydáno, prosím o zaslání jeho kopie elektronicky, příp. odkaz, kde si ho mohu 
stáhnout 

ii. Současně žádám o informaci, zda je v současné době stále platné.  

 

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“), Vám následující: 

 

Ad 1) územní rozhodnutí je platné, ve lhůtě do dvou let byla podána žádost o stavební 
povolení. 

Ad 2) stavební povolení je platné, ve lhůtě do dvou let byla stavba zahájena a stavební 
povolení tak nepozbývá platnosti. 

Ad 3) v lokalitě 11D bylo po roce 2009 vydáno 47 společných územních rozhodnutí a 
stavebních povolení na samostatné rodinné domy v dané lokalitě a 14 územních 
rozhodnutí na doplňkové stavby v lokalitě. Č.j: MMpB-SÚ/6053/21 - 864/2021-Hrš 
Strana 2 (celkem 2) V případě, že trváte na vyhledávání všech těchto povolení, Vám 
bude naúčtován poplatek za poskytnutí informací dle platného sazebníku – Náklady 
na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazba nákladů na mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informací, se stanoví částkou 50,- Kč za každou započatou čtvrthodinu 
výkonu při zpracovávání informací – odhadovaná částka bude cca 3000,- Kč. 

 

 

Žádost vyřizoval/a: Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu 


