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V Mníšku pod Brdy dne 3. 2. 2022 

 

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: 3. 1. 2022  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná stavebnímu úřadu. Žadatel požádal o následující 
informace: 

 

• jaká veškerá řízení jsou aktuálně ohledně nemovitostí zapsaných na LV č. 2768 
v k.ú. a obec Mníšek pod Brdy ve vlastnictví společnosti Carp Pond - Březí s.r.o. 
vedena MU Cernošice a MÚ Mníšek pod Brdy, 
 

• jaká rozhodnutí, souhlasy Či jiné správní akty byly dosud vydány ohledně výše 
uvedených pozemků vlastníka Carp Pond - Březí s.r.o., na základě kterých 
jednak probíhá aktuálně na pozemcích č. 1650/1 a 1650/16 výstavba dvou 
domů a dále na základě kterého by měla probíhat na pozemku 1650/17 
výstavba komunikace, a dále na základě jakých měly být uvedené pozemky 
zasíťovány (zde zejm. zřízení elektro přípojek). Za klienta žádám o doručení 
všech takových rozhodnutí, stanovisek, Či jiných správních aktů dosud k těmto 
pozemkům vydaným. 

 

Způsob vyřízení: 

 
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 
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předpisů (dále jen „správní řad”), Vám sděluje, že v současné době stavební úřad 
Mníšek pod Brdy nevede žádné řízení vztahující se k pozemkům čísla parcelní 1650/1, 
1650/16 a 1650/17 v katastrálním území Mníšek pod Brdy. 
 
Rozhodnutí, souhlasy Či jiné správní akty, které byly dosud vydány stavebním úřadem 
Mníšek pod Brdy týkající se pozemků čísla parcelní 1650/1, 1650/16 a 1650/17 v 
katastrálním území Mníšek pod Brdy, vám zasíláme v příloze. Jedná se o územní 
rozhodnutí Č.j.: SÚ 3321/11-903/2011-Len ze dne 29.11.2011, souhlas se stavbou 
komunikace ze dne 14.8.2012 pod Č.j.: SÚ 7837/12 - 1179/2012-Pet, územní 
rozhodnutí na kabelové vedení NN ze dne 7.5.2012 pod Č.j.: SÚ 3122/12 - 511/2012-
Hři, kolaudační souhlas na kabelové vedení ze dne 18.12.2012 pod Č.j.: SÚ 12855/12 
- 1894/2012-Rys, souhlas se stavbou studny ze dne17.3.2020 pod Č.j.: MMpB-
SÚ/2407/20 - 455/2020-Hrš, stavební povolení ze dne 3.8.2020 pod Č.j.: Č.j.: MMpB-
SÚ/7403/20 - 501/2020-FIrš, a stavební povolení ze dne 18.3.2021 pod Č.j.: MMpB-
SÚ/12287/20 - 180/2021-Hrš. 
 
Zaslané přílohy jsou k dispozici na vyžádání na stavebním úřadu. 
 
Žádost vyřizoval/a:  

Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu  


