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V Mníšku pod Brdy dne 17. 3. 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: 16. 2. 2022  

 

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

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

 

Žádám o poskytnutí informací ohledně úpravy hranic a rozdělení pozemků v katastrálním 
území Mníšek pod Brdy (okres Praha-západ);697621 - parcelní čísla 1022/1 a 1022/4. Z 
jakého důvodu došlo k napojení pozemku (parcelní číslo 1022/4) na pozemek obce, konkrétně 
na pozemek parcelní číslo 1022/3. Zmíněný pozemek 1022/4 je parkového charakteru se 
vzrostlými stromy a vždy sloužil jako park přilehlé vily. Po napojení na městskou komunikaci 
(parcelní číslo 1022/3) se ho majitel snaží prodat jako stavební pozemek, což by mohlo mít 
za následek kácení a úhyn vzrostlých dřevin. Na zmíněném pozemku nejsou ani vybudovány 
inženýrské sítě (ze zřejmého důvodu, jelikož pozemek nebyl nikdy plánován k zastavění. Jak 
již jsem zmínil, byl součástí parku vily (parcelní číslo 1021/2) a nebyl napojen na obecní 
komunikaci). Pozemek parcelní číslo 1022/4 ani není možné v současné době napojit na 
kanalizační řád. Proto žádám o poskytnutí informací, na základě čeho byla změněna hranice 
pozemku a proč nebylo Město Mníšek pod Brdy účastníkem správního řízení. 

 

Způsob vyřízení: 

 
dělení pozemků čísla parcelní 1022/1 a 1022/4 v katastrálním území Mníšek pod Brdy bylo 
provedeno na základě souhlasu stavebního úřadu Mníšek pod Brdy s dělením pozemků ze 
dne 22.9.2020 pod č.j.: MMpB-SÚ/8706/20 - 1114/2020-Hrš a souhlasného stanoviska MěÚ 
Černošice, odboru územního plánování ze dne 4.9.2020 pod č.j.: MUCE 92374/2020 OUP 
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Žadateli byly zaslány tyto přílohy: 
 

- souhlas s dělením pozemku ze dne 22.9.2020 pod č.j.: MMpB-SÚ/8706/20 - 
1114/2020-Hrš 

- stanovisko MěÚ Černošice, odboru územního plánování ze dne 4.9.2020 pod č.j.: 
MUCE 92374/2020 OUP 

- grafická příloha 

 

 
Žádost vyřizoval/a:  

Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu 


