Měst ský úřad Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 4.4. 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 : 20.3. 2017
Žadatel : ***
Obsah požadované informace:
Žádost o poskytnutí :
1) přehledu všech vydaných rozhodnutí o dodatečném povolení staveb na základě žádosti Města
Mníšek pod Brdy za období 2010 – 2017 s uvedení čísel jednacích a bez ohledu na charakter
stavby,
2) stanovisko st. úřadu, zda postup Města Mníšek pod Brdy stavět kanalizaci bez stavebního
povolení je v souladu se zákonem,
3) jaké dokumenty vystavil stavební úřad v souvislosti se stavbou kanalizace na pozemcích č.
parc. 352/2, 331/3 a 331/4 v kat. území Stříbrná Lhota.

Způsob vyřízení:
K dotazu bylo žadateli sděleno:
k bodu 1) dodatečné povolení na změnu stavby sportovně rekreačního areálu – provozní budovy,
přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, komunikace a parkovacího stání na pozemcích č. parc.
573/2, 54 v kat. území Rymaně ze dne 17.6. 2015 č.j. MMpB-SÚ/4451/15-675/2015-Rys, které
nabylo právní moci dne 15.7. 2015 a dodatečné povolení na stavbu dvou kontejnerových tříd pro
zkapacitnění Základní školy, Komenského 420, vč. kanalizační přípojky, rozvodu vody, plynu,
přívodu elektro na pozemcích č. parc. 828, 830/2, 832/1, 832/2, 832/5, 832/6, 837/6, 837/7, 2921/1,
2921/6 v kat. území Mníšek pod Brdy, ze dne 15. 9. 2016 pod č.j. MMpB-SÚ/8954/16-1127/2016Min/8, které nabylo právní moci dne 16.9. 2016,
k bodu 2) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., stavební úřad na stavbu kanalizačního řadu vydá
pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby a následně souhlas dle § 15 stavebního zákona.
Pokud je stavba již realizována, stavební úřad vydá vyjádření dle § 15 stavebního zákona pro potřeby
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speciálního stavebního úřadu, v tomto případě MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, odd.
vodního hospodářství, k vydání dodatečného povolení předmětné stavby,
k bodu ) stavební úřad není kompetentní k povolování vodních děl, ale pouze k jejich umísťování. Na
stavbu kanalizace na předmětných pozemcích zdejší stavební úřad nevydal žádné územní rozhodnutí o
umístění předmětné stavby, ani vyjádření dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřad. Pro
vydání stavebního povolení a následného kolaudačního rozhodnutí na stavby vodních děl je
kompetentní MěÚ Černošice.

Rozhodnutí odesláno prostřednictvím datové schránky dne 4. 4. 2017.

Žádost vyřizovala: referentka SÚ Romana Rysová

*** osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů anonymizován.
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