Měst ský úřad Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 30.10. 2017

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 : 9. 10. 2017
Žadatel : Otevřené informace z. s., IČ 05803705, se sídlem Skalecká 954, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zastoupený předsedou výboru spolku Ing. Zbyňkem Jirovským
Obsah požadované informace:
1) Žádost o usnesení stavebního úřadu ze dne 27.5. 2017 pod č.j. MMpB-SÚ/5510/15-726/2015Rys o ustanovení opatrovníka.
2) Žádost o vyjádření 1. SčV, a.s. ze dne 24.4. 2015 pod č.j. TÚP/059/15/MN.
3) Žádost o vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.12. 2014 pod zn. 0100359631.
4) Žádost o stanovisko Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, že dne 14.4.
2015 pod č.j. MUCE 21541/2015OŽP/Bro.
5) Jak je možné, že v rozhodnutí jsou stanoveny požadavky: stavba bude napojena na
komunikaci na pozemku č. parc. 352/2 – žádná komunikace na uvedeném pozemku neexistuje
a pozemek je v majetku ČR úřadu pro zastupování státu a jeho využití je sportoviště a
rekreační plocha, Tím dále není splněna podmínka v oznámení o užívání stavby v parametrech
příjezdových cest pro HZS a ZZS, napojení na inž. sítě (kanalizaci) bude provedeno do
stávající kanalizační stoky … tato doposud není zkolaudovaná, - stavby budou umístěny …na
pozemcích č. parc. 352/2 – toto je cizí pozemek.
6) Žádáme o odpovědi včetně kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.
Způsob vyřízení:
Stavební úřad v příloze zasílá požadované listiny a to:
1) Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 27.5. 2015 pod č.j. MMpB-SÚ /5510/15-726/2015Rys.
2) Vyjádření 1. SčV, a.s., ze dne 24. 4. 2015 pod č.j. TÚP/059/15MN.
3) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 22.12. 2014 zn. 0100359631.
4) Stanovisko MěÚ Černošice, odboru životního prostředí ze dne 14.4. 2015 pod č.j. MUCE
21541/2015 OŽP/Bro.
5) Plánovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Mníšek pod Brdy a Leošem Dostálem ze dne
29.4. 2015.
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6) Stavba rekreační chaty je dopravně napojená na pozemek č. parc. 352/2 v kat. území Stříbrná
Lhota, kde se fyzicky nachází příjezdová komunikace k pozemkům s rekreační zástavbou a i
dle územního plánu sídelního útvaru Města Mníšek pod Brdy je tento pozemek určen jako
základní komunikační síť. Napojení na předmětnou komunikaci je stávající, jelikož se na
pozemku č. parc. 346/1 v kat. území Stříbrná Lhota již nacházela původní rekreační chata č.
ev. 572. Pozemek č. parc. 352/2 v kat. území Stříbrná Lhota byl v době povolování v majetku
již zemřelé Josefy Kozelské, kde vlastníci dotčeného pozemku nebyli známi a pozemek se
následně převedl do vlastnictví ČR. Ze strany ČR, úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových nebyl pozemek dosud uveden do stavu se skutečností. Město Mníšek pod Brdy
nechalo v červenci 2017 vyhotovit pasport místních komunikací, do kterých tento pozemek
spadá. Stavební úřad uvádí, že předmětná stavba rekreační chaty je v souladu s vyhláškou č.
501/2006 Sb.. K vydanému stavebnímu povolení na stavbu kanalizační přípojky byly
stavebnímu úřadu předloženy souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců
sítí. V názvu stavby jsou citované všechny pozemky dotčené stavbou.

Odpověď odeslána prostřednictvím datové schránky dne 24.10.2017.

Žádost vyřizovala: Romana Rysová, referentka SÚ
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