Měst ský úřad Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 26. 3. 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 : 9. 3. 2018
Žadatel : ***
Obsah požadované informace:
Žádost o poskytnutí informací k rekonstrukci náměstí F. X. Svobody a rekultivaci skládky TKO
v Mníšku pod Brdy v lokalitě Dolíky.
K náměstí:
1) Souhlas NPÚ a OŽP MěÚ Černošice se změnou dřevin v dvouřadé jírovcové aleji, která není
v současné době v souladu s původním návrhem Sadových úprav na náměstí F. X. Svobody,
zpracovaného Ing. Belúchovou.
2) Souhlas se změnou dřevin v jírovcové aleji poskytovatelem dotace na rekonstrukci náměstí,
byl informován před změnou projektu?
3) Souhlas se změnou dřevin v jírovcové aleji autorkou projektu.
4) Souhlas NPÚ, MěÚ Černošice, odbor památkové péče se změnou chodníku na kaskádovitý
chodník.
5) Souhlas poskytovatele dotace na rekonstrukci náměstí s kaskádovitým chodníkem, byl
informován se změnou projektu?
6) Souhlas odboru školství, kultury a cestovního ruch (památková péče) s kaskádovitým
chodníkem v jírovcové aleji.
7) Informaci, že náměstí F. X. Svobody je stále v režimu udržitelnosti projektu.
Ke skládce:
1) Informace, že plocha bývalé skládky TKO v Mníšku pod Brdy v lokalitě Dolíky je stále
v režimu udržitelnosti projektu.
Způsob vyřízení:
Žadateli bylo sděleno k jednotlivým bodům:
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Ad 1) Souhlasy a stanoviska, na jejichž základě bylo možné provést změnu příslušného kultivaru
předkládáme v příloze 1 – stanovisko MěÚ Černošice, odbor školství, kultury a cestovního ruchu a
souhlas odboru životního prostředí, souhlas/pokyn NPÚ.
Ad 2) Ano, poskytovatel dotace byl informován v souladu se závaznými pravidly poskytovatele.
Ad 3) Souhlas autora projektu se změnou není pro změnu projektu relevantní, relevantní je stanovisko
nebo názor odborného orgánu státní správy, proto souhlasem autora projektu nedisponujeme.
Ad 4) Závazné stanovisko MěÚ Černošice k projektu Revitalizace náměstí F. X. Svobody, jehož
součástí byla i revitalizace chodníků, přikládáme v příloze 1.
Ad 5) Ne, poskytovatel dotace nebyl ve smyslu otázky informován, neboť při realizaci projektu nebyla
oproti předloženému a schválenému projektu provedena žádná změna ve smyslu otázky.
Ad 6) Závazné stanovisko MěÚ Černošice k projektu Revitalizace, jehož součástí byla i revitalizace
chodníků přikládáme v příloze 1.
Ad 7) Disponujeme informací, že projekt je v režimu udržitelnosti.
Ke skládce:
Ad 1) Disponujeme informací, že projekt je v režimu udržitelnosti.

Odesláno datovou schránkou dne 22.3. 2018.

Žádost vyřizoval: Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta
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