Měst ský úřad Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 2.1. 2018

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 : 8.12. 2017
Žadatel : Lenka Jeřábková, člen rady Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík, Stříbrná Lhota
890, 252 10 Mníšek pod Brdy
Obsah požadované informace:
Jakým způsobem rada města projednala, přezkoumala námitky a které z nich zpracovala a
zakomponovala do dokumentace do dnešního dne ve lhůtě 11 týdnů, kterou jim poskytl stavební úřad
s tím, že z kapacitních důvodů nemohl dodržet běžné správní lhůty. Dále žádáme o poskytnutí zápisu
z tohoto jednání.
Způsob vyřízení:
O námitkách Rada města jednala na zasedání 20. 9. 2017 a to za účasti pana Navary, Olšáka, Jeřábka,
Nádvorníka, paní Lopez, Inderkové, Pažoutové a členů rady města. Dle dohody z 18. 9. 2017 měl
všechny námitky projednat pan Jeřábek s radou města právě na tomto zasedání. Rada města za účasti
již zmiňovaných osob všechny ústně předložené námitky projednala, neboť písemná forma ze strany
pana Jeřábka nebyla k dispozici. Tím dle dohody z 18. 9. 2017 došlo i k jejich vypořádání, viz text
memoranda, který přikládáme.
Písemná forma námitek byla radním předána až 25. 9. 2017. Nad rámec dohody z 18. 9. 2017 se tímto
tématem město i dále zabývalo a předložené námitky poskytlo k vyjádření generálnímu projektantovi,
projektovému managerovi a právnímu zástupci města pro oblast stavebního práva. Na základě jejich
posouzení námitek byla projektová dokumentace doplněna o následující části:
1. návrh ochrany stromu (lípa)
2. aktuální projektovou dokumentaci vodovodů a kanalizací
3. rozhodnutí o povolení ke kácení
4. protokol z jednání ze dne 21. 3. 2017 včetně situace v území
Dále město částečně nebo i plně vyhovělo připomínkám a námitkám dle seznamu z 25. 9. 2017, které
se týkají akumulace vody pro zalévání, řešení zeleně vnitrobloku, výsadby nových dřevin či řešení
zpevněných ploch a řešení mobiliáře. Tyto námitky jsou zohledněny v samostatných projektech.
Žádost: Dále žádáme o poskytnutí zápisu z tohoto jednání:
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Zápis z jednání Rady města přikládáme. Zápis byl proveden stručně, neboť podstatou jsou přijatá
usnesení k požadavkům účastníků jednání dle dohody z 18. 9. 2017, tedy potvrzení požadavků na
řešení odvodnění, zpracování hlukové studie a projednání předložených námitek.
Odpověď odeslána prostřednictvím datové schránky dne 21.12. 2017.

Žádost vyřizoval: Mgr. Jaroslav Pešice, vedoucí OKS
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