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V Mníšku pod Brdy dne 23. 1. 2023 

 

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: 

Žadatel požádal o poskytnutí těchto informací:  
 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí, 

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území  

– rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení), 

- územní souhlas, společný územní souhlas, 

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí, 

- stavební povolení, 

- stavební ohlášení, 

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se pozemních 
staveb (budov) pro právnické osoby. 

 

Způsob vyřízení: 
 
Žadateli byly poskytnuty požadované informace v příslušné zákonné lhůtě.  
 

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“) a jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vám sděluje, že ve Vámi uvedeném období 

byla vydána následující rozhodnutí, která splňují výše uvedené požadavky: 

 

- identifikace žadatele: IČO 25058614, 

- identifikace stavby: přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 38 na  

          pozemku číslo parcelní 35/7 stavební 242 v katastrálním území Trnová u Jíloviště, 

- druh rozhodnutí: dodatečné povolení, 

-        datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy:  

          31. října 2022, 
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-        identifikace žadatele: IČO 24819107, 

-  identifikace stavby: rodinný dům včetně přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, systému    
 likvidace dešťových vod, zpevněných ploch a terasy na pozemcích čísla parcelní 462/2      
 v katastrálním území Klínec. 

- druh rozhodnutí: společné povolení, 

-    datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy:    
17.října 2022, 

 

- identifikace žadatele: IČO 24819107, 

- identifikace stavby: rodinný dům včetně přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, systému    

likvidace dešťových vod, zpevněných ploch a terasy na pozemcích čísla parcelní 462/2, 462/20 

v katastrálním území Klínec. 

-        druh rozhodnutí: společné povolení, 
-        datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy:     
          17.října 2022, 

 
 

-       identifikace žadatele: IČO 24819107, 
-       identifikace stavby: 2 rodinné domy včetně přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, systému     

likvidace dešťových vod, zpevněných ploch a terasy na pozemcích čísla parcelní 462/2, 462/17  
v katastrálním území Klínec. 

-      druh rozhodnutí: společné povolení, 
-   datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy:    

17.října 2022, 
        

 
-      identifikace žadatele: IČO 25606875, 
-      identifikace stavby: sklad magnetů na pozemku číslo parcelní 1965/148 v katastrálním území        
        Mníšek pod Brdy, 
-      druh rozhodnutí: společné povolení, 
-   datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy:       

2.prosince 2022, 
 
 
 
Odesláno DS 19.1.2023 
 
Žádost vyřizoval/a: Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu 


