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V Mníšku pod Brdy dne 1. 9. 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 informací: 

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

Věcně příslušný v této věci byl stavební úřad. Žádost byla podána dne 28.7.2022 a 
obsahovala následující dotazy. 

1) Zda bylo zahájeno řízení o přestupku v souvislosti s nezákonným provedením přístavby 
a stavebních úprav stavby rodinného domu č. p. 428, k. ú. Mníšek pod Brdy? Zároveň 
žádám o kopii takového zahájení řízení. 

2) Jakým způsobem bylo rozhodnuto v řízení o přestupku ad 1) této žádosti? Zároveň 
žádám o kopii 
takového rozhodnutí. 

3) Byla uložena pokuta v souvislosti s řízením o přestupku ad 1) této žádosti? Pokud ano, 
v jaké výši? Zároveň žádám o kopii takového rozhodnutí. 

4) Kdy bylo zahájeno řízení o přestupku v souvislosti s užíváním tzv. černé stavby 
přístavby a stavebních úprav stavby rodinného domu č. p. 428, k. ú. Mníšek pod Brdy 
Zároveň žádám o kopii takového zahájení řízení. 

5) Jakým způsobem bylo rozhodnuto v řízení o přestupku ad 4) této žádosti? Zároveň 
žádám o kopii 
takového rozhodnutí. 

6) Byla uložena pokuta v souvislosti s řízením o přestupku ad 4) této žádosti? Pokud ano, 
v jaké výši? Zároveň žádám o kopii takového rozhodnutí. 

7) Jak a kdy bylo rozhodnuto o podnětu k vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby 
rodiného domu č.p. 428, v k.ú. Mníšek pod Brdy ze dne 12.5.2021 a o podnětu k výzvě 
vlastníka této stavby o ukončení nepovoleného užívání stavby. Zároveň žádám o kopii 
takového rozhodnutí. 

8) Jak a kdy bylo rozhodnuto o výzvě vlastníka této stavby o ukončení nepovoleného 
užívání stavby na základě podnětu ze dne 12.4.2022 při místním jednání. Zároveň 
žádám o kopii takového rozhodnutí. 

9) Žádám o zaslání přepisu protokolu o místním šetření ze dne 12.4.2022, sp. Zn. 
1571/2021-Hrš. 
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Způsob vyřízení: 
 
 
Ad 1) řízení o přestupku v souvislosti s nezákonným provedením přístavby a stavebních úprav 
stavby rodinného domu č. p. 428, k. ú. Mníšek pod Brdy dosud nebylo zahájeno, 

Ad 4) řízení o přestupku v souvislosti s užíváním tzv. černé stavby přístavby a stavebních 
úprav stavby rodinného domu č. p. 428, k. ú. Mníšek pod Brdy, dosud nebylo zahájeno. 

Ad 7) rozhodnutí o zákazu užívání stavby rodinného domu č.p. 428 v k.ú. Mníšek pod Brdy, 
nebylo vydáno ani nebyl stavebník vyzván k ukončení nepovoleného užívání stavby. 

Ad) 9) v příloze Vám zasíláme kopii protokolu o místním šetření ze dne 12.4.2022 

Žádost vyřizoval/a: Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu 


