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V Mníšku pod Brdy dne 16. 8. 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: 

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

 

Obdržel jsem od Vás korespondenci o jakési stavbě osvětlení pro účelovou komunikaci mezi 
MpB a Rymani. Chybí zde uvedení dotčených pozemků vč. p.č.p., zda na tuto stavbu bylo 
vydáno stavební povolení od SÚ či se o tom uvažuje, zda je k dispozici projektová 
dokumentace, zda na zmíněnou komunikaci bylo vydáno stavební povolení atd. Dále bych rád 
od Vás obdržel odůvodnění Vašeho tvrzení na ohrožení bezpečnosti občanů v této lokalitě a 
zároveň žádám o doručení min. nákresu trasy vedení osvětlení atd.  

 

Způsob vyřízení: 
 
 
Dopisem č.j.: MMpB-OKS/7840/22-21/2022-RISID ze dne 12.7.2022 jste byl informován o záměru 
umístění solárního orientačního osvětlení, nikoliv o vlastním provádění stavby. Lokalita byla 
specifikována dostatečně, pro Vaši potřebu do přílohy přikládáme plánek lokality a plánek s vyznačením 
Vašich pozemků (šedá barva). Žádost o vyjádření byla vlastníkům přilehlých pozemků zaslána pro 
následný postup pro výběr a rozmístění sloupů a svítidel. V případě realizace bude postupováno v 
souladu se stavebním zákonem. Jak je také v dopisu uvedeno, sloupy se svítidly by byly umístěny na 
pozemcích mimo účelovou komunikaci, přednostně na pozemcích Města a na pravé straně cesty do 
Rymaně. Vámi požadované konkrétní doklady o typu osvětlení a rozmístění sloupů dosud nemáme k 
dispozici, proto také nebylo zahájeno jednání se stavebním úřadem. Záměr vznikl na základě zájmu 
občanů o osvětlení uvedené veřejně přístupné účelové komunikace. 
 
 
 
 
Žádost vyřizoval/a: Ing. Dagmar Weidenhofferová, referent 
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V Mníšku pod Brdy dne 20. 10. 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: 

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

Opakovaně tedy požaduji Vaše odůvodnění k nepovolené a neoprávněné stavbě předmětné 
komunikace, kterou nyní chcete zatížit další stavbou. Považuji Váš přístup za chybný, jelikož 
je v rozporu s právními předpisy. Doložte mi tedy nejprve validní stavební povolení na 
předmětnou komunikaci, kterou nyní chcete osvětlovat.  

 
Způsob vyřízení: 
 

Dotaz Vám byl adresován jako vlastníkovi pozemku parc. č. 2209/43, využití pozemku 
–  ostatní komunikace. I jste byl seznámen s tím, že v případě dalších kroků ze strany města 
bude snahou, přednostně umisťovat stožáry osvětlení na pozemcích města, což zde by 
splňoval pozemek parc. č. 2730/22. 

K problému stávajícího vedení komunikace znovu musím konstatovat, že se jedná o stav, 
který vznikl historicky. Vedení asfaltové cesty přes pozemek parc. č. 2209/43 je s Vámi bez 
výsledku projednáváno řadu let (odkup, směna). Poté by byly zahájeny další kroky se 
stavebním a katastrálním úřadem. 

 
 
 
Žádost vyřizoval/a: Ing. Dagmar Weidenhofferová, referent 


