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V Mníšku pod Brdy dne 12. 11. 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: 14. 10. 2021  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

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

 

Způsob vyřízení: 

Byly poskytnuty následující informace.  

 

Dne 14.10.2021 podal                                              , 337 01  Rokycany 1,  
u zdejšího stavebního úřadu žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  na 
pozemek číslo parcelní 139/155 v katastrálním území Trnová u Jíloviště. 

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 sděluje:  

1) Jaký je aktuální stav projednávaného Územního plánu obec Trnová, jehož 
zadání bylo schváleno dne 13.5.2013 (číslo usnesení 4/2013)? 

Územní plán obce Trnová ze dne 13.05.2013 nebyl nikdy schválen a 
momentálně je nový územní plán stále ve stádiu projednání na MěÚ Černošice 
– odboru územního plánu, a případných úprav Obcí Trnová. 
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2) Je Pozemek dotčen jakýmkoliv územním rozhodnutím či jiným omezením, 
bránícím výstavbu čističky odpadních vod a/nebo jímky (septiku)? 

         Dle územního rozhodnutí ze dne 30. října 2003 pod č.j.: SÚ 461/03-ÚP 043/Tr: 
„stavby musí být napojeny na veřejnou síť splaškové kanalizace“ 

          Dle usnesení obce Trnová ze dne 22.09.2021 pod č.j.: O21/0221: 
„Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výstavbou domácích čistíren odpadních 
vod nebo jímek u nově navrhovaných rodinných domů a požaduje, aby byl 
Stavebním úřadem striktně dodržován příslušný bod platných Územních 
rozhodnutí, který vyžaduje u nových staveb napojení všech RD na splaškovou 
kanalizaci.“ 

 
 
Žádost vyřizoval/a: Ing. Gabriela Preissová, odborná referentka stavebního úřadu 


