
 

Město Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

 

 
 
 

Telefon: 318 541 911 

E-mail: mesto@mnisek.cz  
www.mnisek.cz IČ: 00242748 

ID datové schránky: 96ebwrs 
 

V Mníšku pod Brdy dne 4. 5. 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: 13. 4. 2022  

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně odboru správy majetku a investic. Žadatel požádal o níže uvedené 
informace. 

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.  

1. Kdy bylo rozhodnuto o pravidlech, které uvádíte ve sdělení skutečností č.j.: MMpB-
OSMI/3775/22- 351/2022-SOUKL. Zároveň žádám o zaslání takového rozhodnutí 
případně dohody či pokynu pro 1.SčV. 
Odpověď: Pravidla byla ujednána na jednání, které proběhlo dne 21.1.2022 a 
stvrzena dopisem 1.SčV ze dne 18.2.2022 (pod značkou: 
TeÚP/O22800028549/2022) 

2. Kdy a jakým způsobem byla tato pravidla zveřejněna 
Odpověď: Pravidla zveřejněna nebyla. Konkrétní žádosti jsou projednávané na 
radě města a řešena s 1.SčV. 
 

3. Jestli, kdy a jak byli o těchto zásadách informováni zaměstnanci úřadu, zejména 
odbor majetku. Odpověď: Odbor OSMI byl informován v době převzetí písemností 
od 1.SčV tedy ihned. 

4. Zda tato pravidla schvalovala rada města nebo zastupitelstvo, kdy se tak stalo a 
žádám o zaslání zápisu. 
Odpověď: RM řeší konkrétní případy s přihlédnutím k daným okolnostem. 
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Předpokládaná výše úhrady příspěvku na IS města pro uskutečnění Vašeho 
záměru zbudování víceúčelové stavby v Mníšku pod Brdy na pozemku parc.č. 129 
je předmětem návrhu plánovací smlouvy, který je nutný k projednání mezi městem 
a Vámi. Tímto Vás k tomuto jednání vyzývám a prosím Vás o dohodnutí a 
stanovení konkrétního termínu schůzky. 

 

 
 
Žádost vyřizoval/a:  

Ladislava Soukupová, referentka OSMI 


