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V Mníšku pod Brdy dne 14. 7. 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: 21. 6. 2022  

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná stavebnímu úřadu, který na dotazy žadatele v zákonné lhůtě 
odpověděl.  
 
Dotaz: 
 
„Zda bylo vydáno stavební povolení, resp. souhlas stavebního úřadu či zda bylo provedeno ohlášení 

stavby, příp. zda bylo vydáno jiné rozhodnutí, na základě, kterého se aktuálně provádí, resp. byly 

provedeny následující stavební práce: 

I. Výstavba oplocení na pozemku číslo parcelní 140/4, v katastrálním území Trnová u Jíloviště 

(v165/1)11 úseku sousedícím s pozemkem číslo parcelní 140/95), jakožto i na pozemcích čísla 

parcelní 140/169, 140/218 a 146/80 (vše v katastrálním území Trnová u Jíloviště. Trnová u 

Jíloviště), které zabraňuje vjezdu na původní účelovou komunikaci propojující obec Trnová 

(komunikaci na par. č. 165/1) s lesním pozemkem číslo parcelní 143/1; 

II. Výstavba komunikací na pozemku číslo parcelní 140/186 a 146/1 v katastrálním území Trnová 

u Jíloviště. 

V případě, že tyto stavební práce jsou/byly provedeny na základě jakéhokoliv rozhodnutí či souhlasu 

stavebního úřadu, prosím o zaslání kopie (scanu) tohoto rozhodnutí.“ 
 
Způsob vyřízení: 
 

Ad.I -V tomto případě se nejedná o stavbu oplocení, pouze o zabezpečení staveniště. 
Případné překážky na komunikaci je potřeba řešit s příslušným správním orgánem, silničním 
správním úřadem obce Trnová, Trnová č. p. 80, 252 10 Mníšek pod Brdy. 
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 Ad.II Na Vámi uvedené území bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a změny 
využití území „Trnová Fontána V. – inženýrské sítě a komunikace pro budoucí zástavbu 
rodinnými domy“ dne 20.11.2008 pod č.j. SÚ *9977/08-836/2008-Min, které nabylo právní 
moci dne 23.12.2008. Nyní dochází k výstavbě předmětné komunikace inženýrských sítí. 
 
 
 
Příloha:  
Územní rozhodnutí ze dne 20.11.2008 pod č.j. SÚ 9977/08-836/2008-Min, které nabylo 
právní moci dne 23.12.2008. 
 

 

Žádost vyřizoval/a:  

Ing. Gabriela Preissová, odborná referentka 


