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V Mníšku pod Brdy dne 22. 4. 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: 5. 4. 2022  

 

Žadatel: *** (právnická osoba) 

 

Obsah požadované informace: 

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

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty požadované informace v příslušné zákonné lhůtě.  

 

Dne 5.4.2022 podala Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní č. p. 762/32, 150 00 Praha 
5, u zdejšího stavebního úřadu žádost o poskytnutí informací: 
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí, 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - 
rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení), 
- územní souhlas, společný územní souhlas, 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí, 
- stavební povolení, 
- stavební ohlášení, 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.3.2022 týkající se 
pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. 

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 
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řád“), Vám sděluje, že ve Vámi uvedeném období byla vydána 3 rozhodnutí, která splňují výše 
uvedené požadavky: 

- identifikace žadatele: IČO 29013470, 
- identifikace stavby: 6 rodinných domů včetně přípojek kanalizačních, vodovodních a 
elektro včetně dopravní infrastruktury na pozemku číslo parcelní 68/1 v katastrálním 
území Černolice, 

- druh rozhodnutí: společné územní rozhodnutí a stavební povolení, 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy: 
1. února 2022, 

- identifikace žadatele: IČO 25617401, 
- identifikace stavby: nástavba truhlárny, kterou se stavba zvyšuje o 2,03 m a vznikne 2 
NP, ve kterém 

bude vybudováno 7 dvoulůžkových pokojů, sociální zařízení a společenská místnost. 
Stavba bude zastřešena plochou střechou s výškou atiky 5,9 m, 

- druh rozhodnutí: společné územní rozhodnutí a stavební povolení, 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy: 
21. ledna 2022, 

.j.: MMpB-SÚ/3928/22 - 168/2022-Hrš 
identifikace žadatele: IČO 27597075, 

identifikace stavby: terasa a stavební úpravy kiosku Čerpací stanice STOP CAFE 2.0 
ČS č. 216, č.p. 947 na pozemcích čísla parcelní 1304/7, 1304/8 v katastrálním území 
Mníšek pod Brdy, druh rozhodnutí: společné územní rozhodnutí a stavební povolení, 
datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy: 22. února 2022. 

 
Žádost vyřizoval/a:  

Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu 


