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V Mníšku pod Brdy dne 17. 4. 2020 

 

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: 24. 3. 2020 

Žadatel : *** 
 

Obsah požadované informace: 

1) Žádost o sdělení, kdo pochybil v procesu řízení bezpečnostní komise ve vztahu k členovi této 
komise. 

2) Žádost o zaslání obsahů právních doporučení (nezávislých odborných posouzení) ke stavbě 
pasáže Pražská před uzavřením smlouvy s investorem. 

3) Žádost o informace týkající se stavby vodovodu a splaškové kanalizace Mníšek pod Brdy-
Stříbrná Lhota, resp. ke stanovení a vymáhání poplatku za připojení od místního občana. 

4) Žádost o zaslání jmenného seznamu (vč. jejich pracovních pozic) členů komise prvního VŘ na 
pozici tajemníka MÚ MpB. 

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty a zaslány tyto informace: 

Ad 1) V procesu pochybil předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

Ad 2)  Konzultace s právníky probíhaly při osobním jednání. 

Ad 3)  Na stavbu vodovodu a kanalizace ve Stříbrné Lhotě byl vydán kolaudační souhlas v březnu 
2014. Město poslalo oznámení o vydání kolaudačního souhlasu majiteli pozemku v září 
2017, čímž promarnilo tříletou lhůtu pro stanovení poplatku podle § 148 zákona 
č. 280/2009 Sb. daňový řád: „(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, 
která činí 3 roky.“  

Ad 4)  Žadateli byl zaslán jmenný seznam členů výběrové komise včetně uvedení jejich 
pracovních pozic, tj. starostka Mníšku pod Brdy, místostarostka Mníšku pod Brdy, 
místostarosta Mníšku pod Brdy, starosta Černolic, zastupitelka Mníšku pod Brdy, vedoucí 
odboru kanceláře starosty MěÚ Mníšek pod Brdy, referent OKS MěÚ Mníšek pod Brdy 
a tajemnice MěÚ Mníšek pod Brdy. 

 

Odesláno e-mailem dne 8. 4. 2020. 

Žádost vyřizoval: vedoucí odboru kanceláře starosty Mgr. Jaroslav Pešice 


