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V Mníšku pod Brdy dne 8. 9. 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: 12. 8. 2021  

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná stavebnímu úřadu.  

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly v zákonné lhůtě poskytnuty níže uvedené požadované informace. 
 
Žádám Vás tímto o kopie všech stanovisek k této stavbě a kopii tohoto územního 

souhlasu, případně jiného souhlasu se stavbou vydaného Stavebním úřadem 

Mníšku pod Brdy. 

Dále žádám o informaci, proč nebylo na stavbu vydáno v souladu se Stavebním 

zákonem Stavební povolení. Pozemek je dle platného územního plánu veden jako 

veřejné prostranství – Místní obslužná komunikace – napojení plochy Z5.06 a 

Z7.06. Prosím o zaslání v elektronické podobě odpovědí na tuto datovou zprávu. 

Pokud to není možné, na Vaši výzvu si vyzvednu u Vás osobně. 

 

1) stavební úřad dohledal ve své evidenci, územní rozhodnutí o umístění staveb 
technické vybavenosti, na pozemku číslo parcelní 186/1 v katastrálním území 
Líšnice u Prahy, ze dne 27.2.2003 pod č.j.: SÚ 2370/02, 

2) stavební úřad dohledal ve své evidenci, rozhodnutí o povolení výjimky z 

ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky Č. 137/1998 Sb„ pro stavbu kioskové 

trafostanice na pozemku číslo parcelní 186/1 v katastrálním území Líšnice u 
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Prahy, ze dne 17.3.2005 pod Č.j,; SÚ 174/05-247/05/Líš, které nabylo právní 

moci dne 12.4.2005, 

3) stavební úřad ve své evidenci dohledal stavební povolení pro stavbu „Líšnice - 

Ke golfu, kabelové vedení kVN, kNN a nová ETS, pro ubytovací, správní a 

obchodní zázemí golfového areálu“ na pozemku číslo parcelní 186/1 (dle 

nového GP 186/1, 186/11, 186/12, 186/13, 186/14, 186/15, 186/16, 186/17, 

186/18, 186/19, 186/20, 186/21, 186/22, 186/23, 186/24, 186/25, 186/26, 

186/27, 186/28, 186/29, 186/30, 186/31, 186/32, 186/33, 186/34, 186/35, 

186/36, 186/37, 186/38, 186/40), 194/1, 213/10, 194/12, 1163/1 v 

katastrálním území Líšnice u Prahy, ze dne 25.4.2005 pod č.j.: SÚ 2671/05-

247/05-Líš, které nabylo právní moci 31.5.2005, 

4) stavební úřad dohledal ve své evidenci, podklady k vydání stavebního povolení 
ze dne 25.4.2005 pod č.j.: SÚ 2671/05-247/05-LÍŠ, 

5) stavební úřad dohledal ve své evidenci potvrzení pasportu stavby trafostanice 

PZ_4649, ze dne 6.11.2018 pod č.j.: MMpB-SÚ/9498/18-1287/2018-Ka, 

6) v příloze Vám zasíláme podklady k vydání stavebního povolení ze dne 

25.4.2005 pod č.j.: SÚ 2671/05-247/05-Liš (stanovisko Obce Líšnice, 

komplexní vyjádření MěÚ Černošice - odboru životního prostředí), územní 

rozhodnutí ze dne 27.2.2003 pod č.j.: SÚ 2370/02, rozhodnutí o povolení 

výjimky ze dne 17.3.2005 pod č.j.: SÚ 174/05-247/05/Líš, které nabylo právní 

moci dne 12.4.2005, stavební povolení ze dne 25.4.2005 pod č.j.: SÚ 2671 /05-

247/05-Líš, které nabylo právní moci 31.5.2005 a potvrzení pasportu stavby 

trafostanice PZ_4649, ze dne 6.11.2018 pod č.j.: MMpB-SÚ/9498/18-

1287/2018-Ka. 

 

Žádost vyřizoval/a:  

Ing. Michaela Zíková, referentka stavebního úřadu 


